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Poprawka 34
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 
mają działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 
związane z funkcjami partnerów 
społecznych.

(1) Wstrzymanie działalności 
gospodarczej w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19 wywołuje wśród 
europejskich przedsiębiorstw znaczne 
problemy z płynnością; jeżeli problemy te 
przekształcą się w problem z 
wypłacalnością, może to doprowadzić do 
likwidacji wielu z tych przedsiębiorstw, 
głównie MŚP i działalności osób 
samozatrudnionych. W związku z tym UE 
powinna ponownie rozważyć swoje 
priorytety polityczne i nadać nowy 
kierunek WRF, aby utrzymać obecną 
tkankę gospodarczą i skoncentrować się 
na ożywieniu gospodarczym. Państwa 
członkowskie i Unia mają działać w celu 
wypracowania skoordynowanej strategii na 
rzecz zatrudnienia, a w szczególności aby 
ułatwić kontynuację działalności 
gospodarczej, gwarantując dostęp do 
płynności i promując politykę polegającą 
na zniesieniu lub ograniczeniu 
zobowiązań podatkowych. Aby zwiększyć 
dostęp do rynku pracy oraz pozostawanie 
na nim, należy wspierać wysoki poziom 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolność do dostosowywania się, jak 
również wspierać elastyczne rynki pracy 
reagujące na zmiany gospodarcze, mając 
na celu minimalizację negatywnych 
skutków dla zatrudnienia. Państwa 
członkowskie mają uznawać wspieranie 
zatrudnienia za przedmiot wspólnego 
zainteresowania i koordynować swoje 
działania w tym względzie w ramach Rady, 
uwzględniając krajowe praktyki związane 
z funkcjami partnerów społecznych.

Or. es
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Poprawka 35
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 
związane z funkcjami partnerów 
społecznych.

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 
związane z funkcjami partnerów 
społecznych. Aby stawić czoła poważnym 
wstrząsom, państwa członkowskie i Unia 
powinny opracować wspólne 
długoterminowe instrumenty mające 
służyć utrzymaniu miejsc pracy i 
kompetencji oraz zmniejszeniu presji 
wywieranej na krajowe finanse publiczne 
przede wszystkim za sprawą ustanowienia 
stałego europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych.

Or. fr

Poprawka 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 
związane z funkcjami partnerów 
społecznych.

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego rozwoju 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 
powinny opracować i wdrożyć 
skoordynowaną strategię na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się oraz 
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, 
jak również wspierania rynków pracy 
sprzyjających włączeniu społecznemu i 
objętych ramami prawnymi 
zapewniającymi pełną ochronę praw 
gospodarczych i społecznych wszystkich 
pracowników oraz reagujących na 
konieczność szybkiej i sprawiedliwej 
społecznie transformacji w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki o 
obiegu zamkniętym. Państwa 
członkowskie mają uznawać wspieranie 
zatrudnienia za przedmiot wspólnego 
zainteresowania i koordynować swoje 
działania w tym względzie w ramach Rady, 
uwzględniając krajowe praktyki związane 
z funkcjami partnerów społecznych.

Or. it

Poprawka 37
Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie i Unia, (1) Państwa członkowskie i Unia, 
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mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 
związane z funkcjami partnerów 
społecznych.

mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania skutecznej i 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się przez 
wzmocnienie powiązań między systemem 
edukacji a potrzebami rynku pracy, a tym 
samym wspieranie rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 
związane z funkcjami partnerów 
społecznych. W obecnej sytuacji 
wywołanej pandemią COVID-19 należy 
zwracać szczególną uwagę na osoby, które 
tracą pracę.

Or. en

Poprawka 38
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu, 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej oraz wysokiego poziomu 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
określonych w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, mają działać w celu 
wypracowania skoordynowanej strategii na 
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wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 
związane z funkcjami partnerów 
społecznych.

rzecz zatrudnienia, a w szczególności na 
rzecz wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników, 
dążenia do dopasowania umiejętności do 
potrzeb rynku pracy, umożliwienia 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i 
otoczenia gospodarczego przyjaznego dla 
przedsiębiorstw, jak również wspierania 
rynków pracy reagujących na zmiany 
gospodarcze i kryzysy. Państwa 
członkowskie mają uznawać wspieranie 
zatrudnienia za przedmiot wspólnego 
zainteresowania i koordynować swoje 
działania w tym względzie w ramach Rady, 
uwzględniając krajowe praktyki związane 
z funkcjami partnerów społecznych.

Or. fr

Poprawka 39
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 



PE650.650v01-00 8/97 AM\1204312PL.docx

PL

związane z funkcjami partnerów 
społecznych.

związane z funkcjami partnerów 
społecznych.W tym kontekście obecny 
kryzys związany z COVID-19, który będzie 
miał poważnyi długotrwały wpływ na 
unijne rynki pracy, wymaga 
skoordynowanych dzialan w celu 
wsparcia zatrunienia, pobudzenia 
gospodarki i popytu na pracę

Or. pl

Poprawka 40
Peter Lundgren

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 
związane z funkcjami partnerów 
społecznych.

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii, zgodnie z 
podziałem kompetencji pomiędzy UE a 
państwami członkowskimi oraz z 
zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności, na rzecz zatrudnienia, a 
w szczególności na rzecz wspierania 
wysokiego poziomu kwalifikacji i 
wyszkolenia pracowników i ich zdolności 
do dostosowywania się, jak również 
wspierania rynków pracy reagujących na 
zmiany gospodarcze. Państwa 
członkowskie mają uznawać wspieranie 
zatrudnienia za przedmiot wspólnego 
zainteresowania i koordynować swoje 
działania w tym względzie w ramach Rady, 
uwzględniając krajowe praktyki związane 
z funkcjami partnerów społecznych.

Or. en
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Poprawka 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 
związane z funkcjami partnerów 
społecznych.

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania dynamicznych i 
nastawionych na przyszłość rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia opartego na 
równości szans i sprawiedliwości 
społecznej za przedmiot wspólnego 
zainteresowania i koordynować swoje 
działania w tym względzie w ramach Rady, 
uwzględniając krajowe praktyki związane 
z funkcjami partnerów społecznych.

Or. fr

Poprawka 42
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 
związane z funkcjami partnerów 
społecznych.

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, przy poszanowaniu krajowych 
praktyk oraz autonomii partnerów 
społecznych w odniesieniu do pełnionych 
przez nich funkcji.

Or. en

Poprawka 43
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
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wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 
związane z funkcjami partnerów 
społecznych.

wspierania przedsiębiorczości oraz 
wysokiego poziomu kwalifikacji i 
wyszkolenia pracowników i ich zdolności 
do dostosowywania się, jak również 
wspierania rynków pracy reagujących na 
zmiany gospodarcze. Państwa 
członkowskie mają uznawać wspieranie 
zatrudnienia za przedmiot wspólnego 
zainteresowania i koordynować swoje 
działania w tym względzie w ramach Rady, 
uwzględniając krajowe praktyki związane 
z funkcjami partnerów społecznych.

Or. pt

Poprawka 44
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zrównoważonego wzrostu 
oraz wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska określonych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają 
działać w celu wypracowania 
skoordynowanej strategii na rzecz 
zatrudnienia, a w szczególności na rzecz 
wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 
związane z funkcjami partnerów 
społecznych.

(1) Państwa członkowskie i Unia, 
mając na względzie osiągnięcie celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, włączenia społecznego, 
zrównoważonego wzrostu oraz wysokiego 
poziomu ochrony i poprawy jakości 
środowiska określonych w art. 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej, mają działać w celu 
wypracowania skoordynowanej strategii na 
rzecz zatrudnienia, a w szczególności na 
rzecz wspierania wysokiego poziomu 
kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 
ich zdolności do dostosowywania się, jak 
również wspierania rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze. 
Państwa członkowskie mają uznawać 
wspieranie zatrudnienia za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynować 
swoje działania w tym względzie w ramach 
Rady, uwzględniając krajowe praktyki 
związane z funkcjami partnerów 
społecznych.
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Or. sk

Poprawka 45
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Kryzys wywołany pandemią 
COVID-19 wywołuje i będzie wywoływał 
wiele następstw dla zatrudnienia, 
sprawiedliwości społecznej i warunków 
pracy. W wyniku przestoju w działalności 
gospodarczej liczni pracownicy znajdują 
się w sytuacji zatrudnienia w 
zmniejszonym wymiarze czasu pracy, a 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, 
borykają się z problemem płynności 
finansowej. Pracownicy w sytuacji 
niepewnego zatrudnienia i osoby 
najbardziej potrzebujące często pracowali 
na pierwszej linii działań w warunkach 
charakteryzujących się wysokim ryzykiem 
sanitarnym. Wielu pracowników i wiele 
przedsiębiorstw zdecydowało się na 
telepracę i szerokie wykorzystanie 
narzędzi cyfrowych. Aby odpowiedzieć na 
ten bezprecedensowy kryzys za pomocą 
polityki zatrudnienia i polityki 
sprawiedliwości społecznej, Unia i 
państwa członkowskie powinny działać na 
rzecz szeroko zakrojonego europejskiego 
planu naprawy gospodarczej, mającego 
służyć wsparciu przedsiębiorstw przez 
zapewnienie im niezbędnej pomocy w 
dostępie do zasobów finansowych, a także 
wsparciu pracowników zwłaszcza poprzez 
finansowanie ich pracy w niepełnym 
wymiarze godzin i zagwarantowanie im 
miejsc pracy. Celem ma być ochrona i 
rozwój unijnego rynku pracy w dążeniu 
do zagwarantowania miejsc pracy i płac, 
ale także warunków pracy. W obliczu tego 
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kryzysu i w odpowiedzi na niego Unia i 
państwa członkowskie powinny 
kontynuować wypełnianie swoich 
zobowiązań. Polityka społeczna i polityka 
zatrudnienia powinny przyczyniać się do 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju, 
wpisywać się w cele wytyczone w 
Europejskim Zielonym Ładzie i 
uczestniczyć we wdrażaniu Europejskiego 
filaru praw socjalnych.

Or. fr

Poprawka 46
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Europa stoi w obliczu 
bezprecedensowego kryzysu, który 
pociąga za sobą nieprzewidziane 
konsekwencje dla ludzkiego życia, 
społeczeństwa oraz gospodarki. Unia i 
państwa członkowskie muszą dołożyć 
wszelkich starań, aby powstrzymać 
wstrząs gospodarczy i społeczny 
spowodowany tym kryzysem, zapobiec 
masowym utratom miejsc pracy i głębokiej 
recesji oraz opracować zrównoważony i 
sprawiedliwy plan naprawy, dokonując 
znaczących inwestycji w celu 
wzmocnienia systemów ochrony socjalnej 
i opieki zdrowotnej oraz zwiększenia 
odporności społeczeństwa i gospodarki 
przy jednoczesnym poszanowaniu praw 
pracowniczych i zapewnieniu godnych 
warunków pracy i zatrudnienia. 
Europejski Zielony Ład oraz Europejski 
filar praw socjalnych powinny posłużyć 
jako wytyczne dla strategii na rzecz 
ożywienia gospodarczego i odnowy 
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społecznej, monitorowanej za 
pośrednictwem europejskiego semestru.

Or. en

Poprawka 47
Peter Lundgren

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Unia powinna respektować 
specyficzne modele regulacji rynku pracy 
stosowane w poszczególnych państwach 
członkowskich. Należy zapewnić 
przestrzeganie zakresu kompetencji Unii 
oraz zasad pomocniczości i 
proporcjonalności. Państwa członkowskie 
powinny decydować o tym, jakie mają cele 
i w jakim tempie będą się rozwijać, oraz 
zapewnić zgodność w tych obszarach z 
uwarunkowaniami gospodarczymi, jakie 
w nich panują. Szwecji powinna 
przysługiwać stała możliwość 
niekorzystania z wszelkich regulacji rynku 
pracy mogących ingerować w szwedzki 
model służący jego regulacji.

Or. en

Poprawka 48
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Komisja i państwa członkowskie 
muszą podejmować skoordynowane 
działania, aby zagwarantować prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
dzięki niezakłóconemu i bezpiecznemu 
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przepływowi towarów między państwami 
członkowskimi oraz zapobiec przerwom w 
ciągłości łańcucha dostaw i produkcji.

Or. es

Poprawka 49
Peter Lundgren

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk 
i działań Unia ma brać pod uwagę 
wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia i 
szkolenia, jak określono w art. 9 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

skreśla się

Or. en

Poprawka 50
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
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mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami, pełnego włączenia 
społecznego osób niepełnosprawnych oraz 
ochrony praw dziecka i innych grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
w tym grup doświadczających 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie. Przy określaniu i realizacji 
swoich polityk i działań Unia ma brać pod 
uwagę wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, rynków 
pracy sprzyjających włączeniu 
społecznemu, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, istnieniem wysokiej 
jakości usług publicznych dostępnych pod 
względem i geograficznym, zwalczaniem 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, a 
także z wysokim poziomem kształcenia i 
szkolenia, jak określono w art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. sk

Poprawka 51
Guido Reil

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

(2) Przy określaniu i realizacji swoich 
polityk i działań Unia ma brać pod uwagę 
wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia i 
szkolenia, jak określono w art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Europejskiej.

Or. de

Poprawka 52
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka, a 
także zdrowia osób starszych. Przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę skutki 
społeczno-gospodarcze epidemii COVID-
19 oraz skoncentrować działania na 
zapobieganiu likwidacji rentownych 
przedsiębiorstw, aby zapewnić ochronę 
trwającego zatrudnienia jako gwarancji 
odpowiedniej ochrony socjalnej. UE musi 
w dalszym ciągu prowadzić działania 
związane ze zwalczaniem ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia i 
szkolenia, jak określono w art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. es

Poprawka 53
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie (2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
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wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

ubóstwa, wykluczenia społecznego i 
dyskryminacji, wspieranie sprawiedliwości 
społecznej i ochrony socjalnej, jak i 
równości kobiet i mężczyzn, solidarności 
między pokoleniami oraz ochrony praw 
dziecka. Przy określaniu i realizacji swoich 
polityk i działań Unia ma brać pod uwagę 
wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia oraz 
wysokiej jakości integracyjnego rynku 
pracy, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia i 
szkolenia, w tym uczenia się przez całe 
życie, jak określono w art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 54
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w 
art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami, włączenia osób 
niepełnosprawnych oraz ochrony praw 
dziecka i praw innych słabszych grup 
społecznych. Przy określaniu i realizacji 
swoich polityk i działań Unia ma brać pod 
uwagę wymogi związane ze wspieraniem 
integracyjnych rynków pracy, pełnego 
zatrudnienia, rokowań zbiorowych i 
godnej płacy, zapewnianiem wszystkim 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
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Europejskiej. społecznego, wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia oraz ochroną 
zdrowia ludzkiego.

Or. en

Poprawka 55
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka i 
osób najbardziej potrzebujących. Przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
godnego poziomu życia i odpowiedniej 
ochrony socjalnej dla wszystkich, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 56
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wszystkich form ubóstwa, wykluczenia 
społecznego i dyskryminacji oraz dążenie 
do zapewnienia najwyższego poziomu 
sprawiedliwości społecznej i ochrony 
socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. it

Poprawka 57
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami, włączenia osób z 
niepełnosprawnościami oraz ochrony praw 
dziecka. Przy określaniu i realizacji swoich 
polityk i działań Unia ma brać pod uwagę 
wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia i 
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Europejskiej. szkolenia, jak określono w art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. pl

Poprawka 58
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego, ubóstwa, 
deprywacji materialnej i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 59
Antonius Manders

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
w tym dyskryminacji ze względu na wiek, 



PE650.650v01-00 22/97 AM\1204312PL.docx

PL

ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE).

Or. nl

Poprawka 60
Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności między 
pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. 
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia ma brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia i szkolenia, jak określono w art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie 
wykluczenia społecznego, ubóstwa i 
dyskryminacji, wspieranie sprawiedliwości 
społecznej i ochrony socjalnej, jak i 
równości kobiet i mężczyzn, solidarności 
między pokoleniami oraz ochrony praw 
dziecka. Przy określaniu i realizacji swoich 
polityk i działań Unia ma brać pod uwagę 
wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia i 
szkolenia, jak określono w art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 61
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Unia opracowała i wdrożyła instrumenty 
koordynacji polityki w dziedzinie polityki 
gospodarczej i zatrudnienia. Do 
instrumentów tych należą przedstawiane 
tutaj wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich wraz z 
określonymi w zaleceniu Rady (UE) 
2015/1184 (5) ogólnymi wytycznymi 
dotyczącymi polityk gospodarczych 
państw członkowskich i Unii – wspólnie 
stanowią one zintegrowane wytyczne. 
Założeniem zintegrowanych wytycznych, 
które odzwierciedlają współzależność 
między państwami członkowskimi, jest 
pokierowanie realizacją polityki w 
państwach członkowskich i Unii. 
Otrzymany w ten sposób zestaw 
skoordynowanych polityk i reform na 
szczeblu europejskim i krajowym ma 
zapewnić odpowiednie połączenie 
ogólnych zrównoważonych polityk 
gospodarczych i zatrudnienia w celu 
zwiększenia ich pozytywnego efektu 
mnożnikowego.

(3) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Unia opracowała i wdrożyła instrumenty 
koordynacji polityki w dziedzinie polityki 
gospodarczej i zatrudnienia. Do 
instrumentów tych należą przedstawiane 
tutaj wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich wraz z 
określonymi w zaleceniu Rady (UE) 
2015/1184 (5) ogólnymi wytycznymi 
dotyczącymi polityk gospodarczych 
państw członkowskich i Unii – wspólnie 
stanowią one zintegrowane wytyczne. 
Biorąc pod uwagę bezprecedensową 
sytuację spowodowaną pandemią COVID-
19, założeniem zintegrowanych 
wytycznych, które odzwierciedlają 
współzależność między państwami 
członkowskimi i postawę pełnej 
solidarności gospodarczej i społecznej, jest 
ogólne pokierowanie realizacją polityki w 
państwach członkowskich i Unii, tak aby 
właściwie poradzić sobie z poważnymi 
konsekwencjami tej pandemii. Otrzymany 
w ten sposób zestaw skoordynowanych 
polityk i reform na szczeblu europejskim i 
krajowym ma zapewnić odpowiednie 
połączenie ogólnych polityk 
gospodarczych i zatrudnienia w celu 
zwiększenia ich pozytywnych skutków 
społeczno-gospodarczych we wszystkich 
państwach członkowskich.

__________________ __________________
5 Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 
14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych dotyczących polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 
18.7.2015, s. 27).

5 Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 
14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych dotyczących polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 
18.7.2015, s. 27).
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Or. it

Poprawka 62
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Unia opracowała i wdrożyła instrumenty 
koordynacji polityki w dziedzinie polityki 
gospodarczej i zatrudnienia. Do 
instrumentów tych należą przedstawiane 
tutaj wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich wraz z 
określonymi w zaleceniu Rady (UE) 
2015/1184 (5) ogólnymi wytycznymi 
dotyczącymi polityk gospodarczych 
państw członkowskich i Unii – wspólnie 
stanowią one zintegrowane wytyczne. 
Założeniem zintegrowanych wytycznych, 
które odzwierciedlają współzależność 
między państwami członkowskimi, jest 
pokierowanie realizacją polityki w 
państwach członkowskich i Unii. 
Otrzymany w ten sposób zestaw 
skoordynowanych polityk i reform na 
szczeblu europejskim i krajowym ma 
zapewnić odpowiednie połączenie 
ogólnych zrównoważonych polityk 
gospodarczych i zatrudnienia w celu 
zwiększenia ich pozytywnego efektu 
mnożnikowego.

(3) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Unia opracowała i wdrożyła instrumenty 
koordynacji polityki w dziedzinie polityki 
gospodarczej i zatrudnienia. Do 
instrumentów tych należą przedstawiane 
tutaj wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich wraz z 
określonymi w zaleceniu Rady (UE) 
2015/1184 (5) ogólnymi wytycznymi 
dotyczącymi polityk gospodarczych 
państw członkowskich i Unii – wspólnie 
stanowią one zintegrowane wytyczne. 
Założeniem zintegrowanych wytycznych, 
które odzwierciedlają współzależność 
między państwami członkowskimi, jest 
wniesienie wkładu w globalną strategię 
UE określoną przez cele zrównoważonego 
rozwoju, Europejski Zielony Ład i 
Europejski filar praw socjalnych, a także 
pokierowanie realizacją polityki w 
państwach członkowskich i Unii. 
Otrzymany w ten sposób zestaw 
skoordynowanych polityk i reform na 
szczeblu europejskim i krajowym ma 
zapewnić odpowiednie połączenie 
ogólnych zrównoważonych polityk 
gospodarczych i zatrudnienia w celu 
zwiększenia ich pozytywnego efektu 
mnożnikowego.

__________________ __________________
5 Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 
14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych dotyczących polityk 

5 Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 
14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych dotyczących polityk 
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gospodarczych państw członkowskich i 
Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 
18.7.2015, s. 27).

gospodarczych państw członkowskich i 
Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 
18.7.2015, s. 27).

Or. fr

Poprawka 63
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Unia opracowała i wdrożyła instrumenty 
koordynacji polityki w dziedzinie polityki 
gospodarczej i zatrudnienia. Do 
instrumentów tych należą przedstawiane 
tutaj wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich wraz z 
określonymi w zaleceniu Rady (UE) 
2015/1184 (5 ) ogólnymi wytycznymi 
dotyczącymi polityk gospodarczych 
państw członkowskich i Unii – wspólnie 
stanowią one zintegrowane wytyczne. 
Założeniem zintegrowanych wytycznych, 
które odzwierciedlają współzależność 
między państwami członkowskimi, jest 
pokierowanie realizacją polityki w 
państwach członkowskich i Unii. 
Otrzymany w ten sposób zestaw 
skoordynowanych polityk i reform na 
szczeblu europejskim i krajowym ma 
zapewnić odpowiednie połączenie 
ogólnych zrównoważonych polityk 
gospodarczych i zatrudnienia w celu 
zwiększenia ich pozytywnego efektu 
mnożnikowego.

(3) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Unia opracowała i wdrożyła instrumenty 
koordynacji polityki w dziedzinie polityki 
gospodarczej i zatrudnienia. Do 
instrumentów tych należą przedstawiane 
tutaj wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich wraz z 
określonymi w zaleceniu Rady (UE) 
2015/1184 (5 ) ogólnymi wytycznymi 
dotyczącymi polityk gospodarczych 
państw członkowskich i Unii – wspólnie 
stanowią one zintegrowane wytyczne. 
Założeniem zintegrowanych wytycznych, 
które odzwierciedlają współzależność 
między państwami członkowskimi, jest 
pokierowanie realizacją polityki w 
państwach członkowskich i Unii. 
Otrzymany w ten sposób zestaw 
skoordynowanych polityk i reform na 
szczeblu europejskim i krajowym ma 
zapewnić odpowiednie połączenie 
ogólnych zrównoważonych polityk 
gospodarczych i zatrudnienia w celu 
zwiększenia ich pozytywnego efektu 
mnożnikowego oraz skuteczna reakcje na 
wplyw COVID-19 na rynki pracy i 
gospodarki panstw czlonkowskich.

__________________ __________________
5 Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 
14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych dotyczących polityk 

5 Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 
14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych dotyczących polityk 
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gospodarczych państw członkowskich i 
Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 
18.7.2015, s. 27).

gospodarczych państw członkowskich i 
Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 
18.7.2015, s. 27).

Or. pl

Poprawka 64
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Unia opracowała i wdrożyła instrumenty 
koordynacji polityki w dziedzinie polityki 
gospodarczej i zatrudnienia. Do 
instrumentów tych należą przedstawiane 
tutaj wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich wraz z 
określonymi w zaleceniu Rady (UE) 
2015/1184 (5) ogólnymi wytycznymi 
dotyczącymi polityk gospodarczych 
państw członkowskich i Unii – wspólnie 
stanowią one zintegrowane wytyczne. 
Założeniem zintegrowanych wytycznych, 
które odzwierciedlają współzależność 
między państwami członkowskimi, jest 
pokierowanie realizacją polityki w 
państwach członkowskich i Unii. 
Otrzymany w ten sposób zestaw 
skoordynowanych polityk i reform na 
szczeblu europejskim i krajowym ma 
zapewnić odpowiednie połączenie 
ogólnych zrównoważonych polityk 
gospodarczych i zatrudnienia w celu 
zwiększenia ich pozytywnego efektu 
mnożnikowego.

(3) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Unia opracowała i wdrożyła instrumenty 
koordynacji polityki w dziedzinie polityki 
gospodarczej i zatrudnienia. Do 
instrumentów tych należą przedstawiane 
tutaj wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich wraz z 
określonymi w zaleceniu Rady (UE) 
2015/1184 (5) ogólnymi wytycznymi 
dotyczącymi polityk gospodarczych 
państw członkowskich i Unii – wspólnie 
stanowią one zintegrowane wytyczne. 
Założeniem zintegrowanych wytycznych, 
które odzwierciedlają współzależność 
między państwami członkowskimi, jest 
pokierowanie realizacją polityki w 
państwach członkowskich i Unii. 
Otrzymany w ten sposób zestaw 
skoordynowanych polityk i reform na 
szczeblu europejskim i krajowym ma 
zapewnić odpowiednie połączenie 
ogólnych zrównoważonych polityk 
gospodarczych i zatrudnienia zgodnie ze 
stosownymi celami zrównoważonego 
rozwoju w celu zwiększenia ich 
pozytywnego efektu mnożnikowego.

__________________ __________________
5 Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 
14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych dotyczących polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 

5 Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 
14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych dotyczących polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
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Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 
18.7.2015, s. 27).

Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 
18.7.2015, s. 27).

Or. en

Poprawka 65
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Unia opracowała i wdrożyła instrumenty 
koordynacji polityki w dziedzinie polityki 
gospodarczej i zatrudnienia. Do 
instrumentów tych należą przedstawiane 
tutaj wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich wraz z 
określonymi w zaleceniu Rady (UE) 
2015/1184 (5) ogólnymi wytycznymi 
dotyczącymi polityk gospodarczych 
państw członkowskich i Unii – wspólnie 
stanowią one zintegrowane wytyczne. 
Założeniem zintegrowanych wytycznych, 
które odzwierciedlają współzależność 
między państwami członkowskimi, jest 
pokierowanie realizacją polityki w 
państwach członkowskich i Unii. 
Otrzymany w ten sposób zestaw 
skoordynowanych polityk i reform na 
szczeblu europejskim i krajowym ma 
zapewnić odpowiednie połączenie 
ogólnych zrównoważonych polityk 
gospodarczych i zatrudnienia w celu 
zwiększenia ich pozytywnego efektu 
mnożnikowego.

(3) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Unia opracowała i wdrożyła instrumenty 
koordynacji polityki w dziedzinie polityki 
gospodarczej i zatrudnienia. Do 
instrumentów tych należą przedstawiane 
tutaj wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich wraz z 
określonymi w zaleceniu Rady (UE) 
2015/1184 (5) ogólnymi wytycznymi 
dotyczącymi polityk gospodarczych 
państw członkowskich i Unii – wspólnie 
stanowią one zintegrowane wytyczne. 
Założeniem zintegrowanych wytycznych, 
które odzwierciedlają współzależność 
między państwami członkowskimi, jest 
pokierowanie realizacją polityki w 
państwach członkowskich i Unii. 
Otrzymany w ten sposób zestaw 
skoordynowanych polityk i reform na 
szczeblu europejskim i krajowym ma 
zapewnić rynek pracy charakteryzujący 
się odpornością i wysoką jakością.

__________________ __________________
5 Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 
14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych dotyczących polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 

5 Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 
14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych dotyczących polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 
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18.7.2015, s. 27). 18.7.2015, s. 27).

Or. fr

Poprawka 66
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich muszą 
być opracowane zgodnie z nowymi 
przepisami przyjętymi na szczeblu 
unijnym w celu wspierania państw 
członkowskich w radzeniu sobie z 
bezprecedensowymi skutkami 
zdrowotnymi, gospodarczymi i 
społecznymi wywołanymi pandemią 
COVID-19 oraz w celu umożliwienia im 
podjęcia wszelkich niezbędnych środków 
na rzecz pełnej ochrony zatrudnienia i 
wynagrodzenia wszystkich obywateli, a 
także ochrony przedsiębiorstw oraz 
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Or. it

Poprawka 67
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia są spójne z paktem stabilności 
i wzrostu, obowiązującym 
prawodawstwem Unii i różnymi 
inicjatywami Unii, w tym z zaleceniem 

(4) Wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia powinny przyczyniać się do 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju, do realizacji unijnej strategii 
wzrostu określonej w Europejskim 
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Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia gwarancji dla młodzieży(6), 
zaleceniem Rady z dnia 15 lutego 2016 r. 
w sprawie integracji osób długotrwale 
bezrobotnych na rynku pracy(7), 
zaleceniem Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. 
w sprawie ścieżek poprawy umiejętności 
(8), zaleceniem Rady z dnia 15 marca 
2018 r. w sprawie europejskich ram jakości 
i skuteczności przygotowania zawodowego 
(9 ), zaleceniem Rady z dnia 22 maja 
2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez całe życie (10), 
zaleceniem Rady z dnia 22 maja 2019 r. w 
sprawie wysokiej jakości systemów 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 
(11) oraz zaleceniem Rady z dnia 
8 listopada 2019 r. w sprawie dostępu do 
ochrony socjalnej (12 ).

Zielonym Ładzie oraz do 
urzeczywistnienia Europejskiego filaru 
praw socjalnych. Te wytyczne są również 
spójne z paktem stabilności i wzrostu, 
obowiązującym prawodawstwem Unii i 
różnymi inicjatywami Unii, w tym z 
zaleceniem Rady z dnia 22 kwietnia 
2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji 
dla młodzieży(6), zaleceniem Rady z dnia 
15 lutego 2016 r. w sprawie integracji osób 
długotrwale bezrobotnych na rynku 
pracy(7), zaleceniem Rady z dnia 
19 grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek 
poprawy umiejętności (8), zaleceniem Rady 
z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie 
europejskich ram jakości i skuteczności 
przygotowania zawodowego (9 ), 
zaleceniem Rady z dnia 22 maja 2018 r. w 
sprawie kompetencji kluczowych w 
procesie uczenia się przez całe życie (10), 
zaleceniem Rady z dnia 22 maja 2019 r. w 
sprawie wysokiej jakości systemów 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 
(11) oraz zaleceniem Rady z dnia 
8 listopada 2019 r. w sprawie dostępu do 
ochrony socjalnej (12 ).

__________________ __________________
6 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1. 6 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1.
7 Dz.U. C 67 z 20.2.2016, s. 1. 7 Dz.U. C 67 z 20.2.2016, s. 1.
8 Dz.U. C 484 z 24.12.2016, s. 1. 8 Dz.U. C 484 z 24.12.2016, s. 1.
9 Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 1. 9 Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 1.
10 Dz.U. C 189 z 4.6.2018, s. 1. 10 Dz.U. C 189 z 4.6.2018, s. 1.
11 Dz.U. C 189 z 5.6.2019, s. 4. 11 Dz.U. C 189 z 5.6.2019, s. 4.
12 Dz.U. C 387 z 15.11.2019, s. 1. 12 Dz.U. C 387 z 15.11.2019, s. 1.

Or. fr

Poprawka 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia są spójne z paktem stabilności 
i wzrostu, obowiązującym 
prawodawstwem Unii i różnymi 
inicjatywami Unii, w tym z zaleceniem 
Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia gwarancji dla młodzieży(6), 
zaleceniem Rady z dnia 15 lutego 2016 r. 
w sprawie integracji osób długotrwale 
bezrobotnych na rynku pracy(7), 
zaleceniem Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. 
w sprawie ścieżek poprawy umiejętności 
(8), zaleceniem Rady z dnia 15 marca 
2018 r. w sprawie europejskich ram jakości 
i skuteczności przygotowania zawodowego 
(9), zaleceniem Rady z dnia 22 maja 
2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez całe życie (10), 
zaleceniem Rady z dnia 22 maja 2019 r. w 
sprawie wysokiej jakości systemów 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 
(11) oraz zaleceniem Rady z dnia 
8 listopada 2019 r. w sprawie dostępu do 
ochrony socjalnej (12).

(4) Wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia pomagają w pełni wdrożyć 
cele Europejskiego filaru praw 
socjalnych, zrównoważonego rozwoju 
ONZ oraz Europejskiego Zielonego Ładu 
i są spójne z obowiązującym 
prawodawstwem Unii i różnymi 
inicjatywami Unii, w tym z zaleceniem 
Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia gwarancji dla młodzieży(6), 
zaleceniem Rady z dnia 15 lutego 2016 r. 
w sprawie integracji osób długotrwale 
bezrobotnych na rynku pracy(7), 
zaleceniem Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. 
w sprawie ścieżek poprawy umiejętności 
(8), zaleceniem Rady z dnia 15 marca 
2018 r. w sprawie europejskich ram jakości 
i skuteczności przygotowania zawodowego 
(9), zaleceniem Rady z dnia 22 maja 
2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez całe życie (10), 
zaleceniem Rady z dnia 22 maja 2019 r. w 
sprawie wysokiej jakości systemów 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 
(11) oraz zaleceniem Rady z dnia 
8 listopada 2019 r. w sprawie dostępu do 
ochrony socjalnej (12).

__________________ __________________
6 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1. 6 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1.
7 Dz.U. C 67 z 20.2.2016, s. 1. 7 Dz.U. C 67 z 20.2.2016, s. 1.
8 Dz.U. C 484 z 24.12.2016, s. 1. 8 Dz.U. C 484 z 24.12.2016, s. 1.
9 Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 1. 9 Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 1.
10 Dz.U. C 189 z 4.6.2018, s. 1–13. 10 Dz.U. C 189 z 4.6.2018, s. 1–13.
11 Dz.U. C 189 z 5.6.2019, s. 4–14. 11 Dz.U. C 189 z 5.6.2019, s. 4–14.
12 Dz.U. C 387 z 15.11.2019, s. 1–8. 12 Dz.U. C 387 z 15.11.2019, s. 1–8.

Or. it

Poprawka 69
Peter Lundgren
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla 
zintegrowanej wielostronnej koordynacji i 
nadzoru gospodarczego i polityki 
zatrudnienia. Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

skreśla się

__________________
13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1.

Or. en

Poprawka 70
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiego semestru (5) W ramach europejskiego semestru 
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połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego, polityki zatrudnienia, 
polityki społecznej oraz polityki ochrony 
środowiska. Proces europejskiego 
semestru powinien stanowić kompleksowe 
narzędzie służące do zarządzania w celu 
zapewnienia odbudowy, która będzie 
zrównoważona pod względem społecznym 
i gospodarczym. Należy dokonać rewizji 
tego narzędzia oraz rocznej strategii 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
aby w pełni odzwierciedlić nowe 
uwarunkowania i nadać równie 
priorytetowe znaczenie celom społecznym, 
środowiskowym i gospodarczym. Dążąc do 
zrównoważenia środowiskowego, 
wydajności, sprawiedliwości i stabilności, 
w ramach europejskiego semestru należy w 
większym stopniu uwzględnić zasady 
Europejskiego filaru praw socjalnych, w 
tym silniejsze zaangażowanie partnerów 
społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron oraz wsparcie w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju (13), m.in. 
równouprawnienia płci. Polityka Unii i 
państw członkowskich w dziedzinie 
zatrudnienia i gospodarki powinna iść w 
parze z przejściem Europy do neutralnej 
pod względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych. 
Wskaźnik równouprawnienia płci 
przyczyniłby się do uwzględnienia aspektu 
płci w europejskim semestrze jako 
narzędzie służące monitorowaniu 
postępów w dążeniu do osiągnięcia celu 
dotyczącego zatrudnienia i kwestii 
społecznych, aby uznać znaczenie skutków 
polityki makroekonomicznej pod 
względem równości płci.

__________________ __________________
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13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1. 13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1.

Or. en

Poprawka 71
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

(5) Z uwagi na poważny kryzys w całej 
Unii Europejskiej spowodowany 
pandemią COVID-19 różne instrumenty 
europejskiego semestru powinny zostać jak 
najszybciej poddane gruntownej rewizji, 
aby umożliwić wszystkim państwom 
członkowskim ochronę zdrowia, 
zatrudnienia i wynagrodzenia wszystkich 
obywateli, a także ochronę 
przedsiębiorstw, przed skutkami tego 
kryzysu, tworząc nowe nadrzędne ramy dla 
zintegrowanej wielostronnej koordynacji 
polityki gospodarczej i zatrudnienia, 
wzmacniające lojalną współpracę i 
solidarność między różnymi państwami 
członkowskimi, również po zakończeniu 
pandemii. W dążeniu do sprawiedliwości i 
najwyższego poziomu zrównoważenia 
środowiskowego i spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, w ramach rewizji 
europejskiego semestru należy w pełni i 
niezwłocznie wdrożyć zasady 
Europejskiego filaru praw socjalnych, w 
tym silne zaangażowanie partnerów 
społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu realizacja 
celów zrównoważonego rozwoju (13) 
powinna zyskać skuteczniejsze wsparcie. 
Polityka Unii i państw członkowskich w 
dziedzinie zatrudnienia i gospodarki 
powinna iść w parze z przejściem Europy 
do neutralnej pod względem klimatu, 
zrównoważonej środowiskowo, 
sprzyjającej włączeniu społecznemu i 
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cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przy jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji i 
zapewnieniu najwyższego poziomu 
sprawiedliwości społecznej i równości 
szans, a także doprowadzeniu do 
wyeliminowania nierówności i 
dysproporcji regionalnych.

__________________ __________________
13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1. 13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1.

Or. it

Poprawka 72
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Johan 
Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego, polityki zatrudnienia, 
polityki społecznej oraz polityki ochrony 
środowiska. Proces europejskiego 
semestru powinien stanowić kompleksowe 
narzędzie służące do zarządzania w celu 
zapewnienia odbudowy, która będzie 
zrównoważona pod względem społecznym 
i gospodarczym. Należy dokonać rewizji 
tego narzędzia oraz rocznej strategii 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
aby w pełni odzwierciedlić nowe 
uwarunkowania i nadać równie 
priorytetowe znaczenie celom społecznym, 
środowiskowym i gospodarczym. Dążąc do 
zrównoważenia środowiskowego, 
wydajności, sprawiedliwości i stabilności, 
w ramach europejskiego semestru należy w 
większym stopniu uwzględnić zasady 
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konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

Europejskiego filaru praw socjalnych, w 
tym silniejsze zaangażowanie partnerów 
społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron oraz wsparcie w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju (13). Polityka 
Unii i państw członkowskich w dziedzinie 
zatrudnienia i gospodarki powinna iść w 
parze z przejściem Europy do neutralnej 
pod względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki 
sprzyjającej włączeniu społecznemu, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

__________________ __________________
13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1. 13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1.

Or. en

Poprawka 73
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13). Polityka Unii i państw 

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13). Polityka Unii i państw 
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członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z reakcją 
Europy na kryzys będący następstwem 
COVID-19, a także, w świetle szczególnie 
poważnych skutków kryzysu dla 
określonych sektorów europejskiego 
przemysłu i gospodarki, powinna wspierać 
przejście do neutralnej pod względem 
klimatu, zrównoważonej środowiskowo i 
cyfrowej gospodarki sprzyjającej 
włączeniu społecznemu, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

__________________ __________________
13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1. 13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1.

Or. sk

Poprawka 74
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13 ). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13 ). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
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gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności i wydajności, wspieraniu 
innowacji, promowaniu sprawiedliwości 
społecznej i równości szans, a także 
eliminowaniu nierówności i dysproporcji 
regionalnych w celu zapewnienia 
harmonijnego rozwoju gospodarczego, 
społecznego i terytorialnego w Europie.

__________________ __________________
13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1. 13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1.

Or. fr

Poprawka 75
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13 ). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13 ). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
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względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki 
opartej na innowacyjności i technologii, 
przy jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu MŚP, 
wspieraniu innowacji, promowaniu 
sprawiedliwości społecznej i równości 
szans, inwestowaniu w osoby młode, a 
także eliminowaniu nierówności i 
dysproporcji regionalnych.

__________________ __________________
13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1. 13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1.

Or. fr

Poprawka 76
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje prawidłowe funkcjonowanie 
gospodarki zgodnie z celami 
zrównoważonego rozwoju (13). Polityka 
Unii i państw członkowskich w dziedzinie 
zatrudnienia i gospodarki ukierunkowanej 
na dobrobyt w oparciu o koncepcję 
wielokąta magicznego powinna iść w 
parze z przejściem Europy do neutralnej 
pod względem klimatu, zrównoważonej 
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promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

__________________ __________________
13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1. 13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1.

Or. en

Poprawka 77
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13). Politykę Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki należy przeformułować, aby, 
po pierwsze, stawić czoła nadzwyczajnej 
sytuacji zdrowotnej, która w dalszym 
ciągu stanowi poważny problem dla wielu 
państw członkowskich, oraz, po drugie, 
chronić europejskie przedsiębiorstwa, w 
szczególności MŚP oraz osoby 
samozatrudnione. Ponadto należy dążyć 
do zwiększania konkurencyjności, 
wspierania innowacji, promowania 
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sprawiedliwości społecznej i równości 
szans, a także eliminowania nierówności i 
dysproporcji regionalnych.

__________________ __________________
13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1. 13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1.

Or. es

Poprawka 78
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13 ). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13 ). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki 
sprzyjającej włączeniu społecznemu i 
zapewniającej pozytywną konwergencję 
społeczną, przy jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.
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__________________ __________________
13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1. 13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1.

Or. fr

Poprawka 79
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13 ). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej i 
równości szans, a także eliminowaniu 
nierówności i dysproporcji regionalnych.

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego i polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w tym silne zaangażowanie 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju (13 ). Polityka Unii i państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i 
gospodarki powinna iść w parze z 
przejściem Europy do neutralnej pod 
względem klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo i cyfrowej gospodarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności, wspieraniu innowacji, 
promowaniu sprawiedliwości społecznej, 
wlaczenia spolecznego i równości szans, a 
także eliminowaniu nierówności i 
dysproporcji regionalnych.

__________________ __________________
13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1. 13 Rezolucja ONZ A/RES/70/1.

Or. pl
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Poprawka 80
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne 
sprawiają, że europejskie gospodarki i 
społeczeństwa ulegają przekształceniu. 
Unia i jej państwa członkowskie powinny 
współpracować, aby skutecznie zająć się 
tymi czynnikami strukturalnymi i w razie 
potrzeby dostosować istniejące systemy, 
uznając ścisłą współzależność gospodarek i 
rynków pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 
zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji, 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej. Powinny one łączyć środki po 
stronie podaży i popytu, uwzględniając ich 
wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz 
ich skutki społeczne.

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
środowiskowe, globalizacja, cyfryzacja i 
zmiany demograficzne powodują 
przekształcenie europejskich gospodarek i 
społeczeństw. Unia i jej państwa 
członkowskie powinny współpracować, 
aby skutecznie zająć się tymi czynnikami 
strukturalnymi, wyciągnąć wnioski z 
przeszłych i obecnych kryzysów i 
dostosować istniejące systemy, aby 
zwiększyć odporność i stabilność, uznając 
ścisłą współzależność gospodarek, rynków 
pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, przy udziale partnerów 
społecznych na wszystkich szczeblach, 
zgodnie z postanowieniami TFUE, oraz 
rewizji unijnych przepisów dotyczących 
zarządzania gospodarczego. Takie 
działania polityczne powinny obejmować 
stymulowanie zrównoważonych inwestycji 
społecznych i dotyczących ochrony 
środowiska, odnowienie zobowiązania na 
rzecz przeprowadzenia w odpowiedniej 
kolejności reform strukturalnych, które 
przyczyniają się do poprawy usług 
publicznych, zwiększenia ochrony 
socjalnej, poprawy dialogu społecznego, 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji i 
odporności, przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedzialności 
budżetowej przewidzianej w ramach 
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ogólnej klauzuli korekcyjnej zastosowanej 
na mocy decyzji Rady z dnia 23 marca 
2020 r. Okres obowiązywania ogólnej 
klauzuli korekcyjnej musi odzwierciedlać 
zasięg, głęboki charakter oraz 
symetryczną genezę kryzysu zdrowotnego i 
gospodarczego, a także czas trwania jego 
skutków, oraz powinien prowadzić do 
znaczącej zmiany paktu stabilności i 
wzrostu, który okazuje się być 
nieodpowiedni do reagowania na zarówno 
symetryczne, jak i niesymetryczne 
wstrząsy gospodarcze. Powinny one łączyć 
środki po stronie podaży i popytu, 
uwzględniając ich wpływ na środowisko, 
zatrudnienie oraz ich skutki społeczne.

Or. en

Poprawka 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne 
sprawiają, że europejskie gospodarki i 
społeczeństwa ulegają przekształceniu. 
Unia i jej państwa członkowskie powinny 
współpracować, aby skutecznie zająć się 
tymi czynnikami strukturalnymi i w razie 
potrzeby dostosować istniejące systemy, 
uznając ścisłą współzależność gospodarek i 
rynków pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
związane z pandemią COVID-19 i ze 
środowiskiem, globalizacja, cyfryzacja i 
zmiany demograficzne sprawiają, że 
europejskie gospodarki i społeczeństwa 
ulegają przekształceniu. Unia i jej państwa 
członkowskie powinny współpracować, 
aby skutecznie zająć się tymi czynnikami 
strukturalnymi i w razie potrzeby 
dostosować istniejące systemy. Uznając 
ścisłą współzależność gospodarek i rynków 
pracy oraz powiązanych z nimi polityk, 
państwa członkowskie powinny być w 
stanie podjąć niezbędne środki w celu 
wyeliminowania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, zapewnienia pełnej ochrony 
zdrowia ludzkiego i osiągnięcia pełnego 
zatrudnienia. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
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zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji, 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej. Powinny one łączyć środki po 
stronie podaży i popytu, uwzględniając ich 
wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz 
ich skutki społeczne.

na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, a także przeglądu unijnych 
przepisów dotyczących zarządzania 
gospodarczego. Takie działania polityczne 
powinny obejmować stymulowanie 
inwestycji środowiskowych, społecznych i 
związanych z publicznymi systemami 
opieki zdrowotnej, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia 
reform zapewniających powszechny dostęp 
do leczenia, ochronę przed ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, pełną ochronę 
środowiska i zrównoważony rozwój, przy 
jednoczesnym zwiększeniu wydajności, 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej oraz pozytywnej 
konwergencji form ochrony w zakresie 
społecznym i dotyczącym zatrudnienia. 
Powinny one łączyć środki po stronie 
podaży i popytu, uwzględniając potrzebę 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r.

Or. it

Poprawka 82
Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne 
sprawiają, że europejskie gospodarki i 
społeczeństwa ulegają przekształceniu. 
Unia i jej państwa członkowskie powinny 
współpracować, aby skutecznie zająć się 
tymi czynnikami strukturalnymi i w razie 
potrzeby dostosować istniejące systemy, 
uznając ścisłą współzależność gospodarek i 
rynków pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne 
sprawiają, że europejskie gospodarki i 
społeczeństwa ulegają przekształceniu. 
Unia i jej państwa członkowskie powinny 
współpracować, aby skutecznie zająć się 
tymi czynnikami strukturalnymi i w razie 
potrzeby dostosować istniejące systemy, 
uznając ścisłą współzależność gospodarek i 
rynków pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
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na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 
zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji, 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej. Powinny one łączyć środki po 
stronie podaży i popytu, uwzględniając ich 
wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz 
ich skutki społeczne.

na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować niezwłoczną, skoordynowaną 
reakcję państw członkowskich na 
światowe kryzysy, takie jak pandemia 
COVID-19, mogące wywoływać 
negatywne skutki na rynku pracy, 
potrzebę stymulowania zrównoważonych 
inwestycji, odnowienie silnego 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, 
konkurencyjności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji, 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej. Działania polityczne powinny 
obejmować wykorzystanie nowych 
technologii w celu wsparcia rynków pracy 
państw członkowskich. Powinny one 
łączyć środki po stronie podaży i popytu, 
ze zwróceniem należytej uwagi również na 
popyt na rynku pracy oraz potrzeby w 
zakresie podaży, uwzględniając ich wpływ 
na środowisko, zatrudnienie oraz ich skutki 
społeczne.

Or. en

Poprawka 83
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne 
sprawiają, że europejskie gospodarki i 
społeczeństwa ulegają przekształceniu. 
Unia i jej państwa członkowskie powinny 

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne 
sprawiają, że gospodarka i społeczeństwo 
w Europie ulegają przekształceniu, co 
uwidacznia kryzys związany z COVID-19. 
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współpracować, aby skutecznie zająć się 
tymi czynnikami strukturalnymi i w razie 
potrzeby dostosować istniejące systemy, 
uznając ścisłą współzależność gospodarek i 
rynków pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 
zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji, 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej. Powinny one łączyć środki po 
stronie podaży i popytu, uwzględniając ich 
wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz 
ich skutki społeczne.

Unia i jej państwa członkowskie powinny 
współpracować, aby skutecznie zająć się 
tymi czynnikami strukturalnymi i w razie 
potrzeby dostosować istniejące systemy, 
uznając ścisłą współzależność gospodarek i 
rynków pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 
zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji, 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej. Skuteczne działania w 
perspektywie długoterminowej są również 
potrzebne w celu złagodzenia skutków 
kryzysu i zapewnienia pomocy finansowej 
przedsiębiorstwom, organizacjom non-
profit i prowadzącym działalność 
charytatywną, a także gospodarstwom 
domowym, w tym gospodarstwom 
domowym w większym stopniu narażonym 
na ubóstwo. Powinny one łączyć środki po 
stronie podaży i popytu, uwzględniając ich 
wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz 
ich skutki społeczne.

Or. sk

Poprawka 84
Guido Reil

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne 
sprawiają, że europejskie gospodarki i 
społeczeństwa ulegają przekształceniu. 
Unia i jej państwa członkowskie powinny 
współpracować, aby skutecznie zająć się 
tymi czynnikami strukturalnymi i w razie 
potrzeby dostosować istniejące systemy, 
uznając ścisłą współzależność gospodarek 
i rynków pracy państw członkowskich 
oraz powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 
zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji, 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej. Powinny one łączyć środki po 
stronie podaży i popytu, uwzględniając ich 
wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz 
ich skutki społeczne.

(6) Rynki pracy są w trakcie 
całkowitego przeobrażenia z powodu 
cyfryzacji wprowadzania nowych 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Ma miejsce rewolucja 
umiejętności, przy czym tworzy się coraz 
większa luka między popytem na 
utalentowanych, wysoko 
wykwalifikowanych pracowników a ich 
podażą. Ważne jest, by państwa 
członkowskie opracowały strategię 
dystrybucji i rozwoju podaży wysoko 
wykwalifikowanych pracowników. Oprócz 
tego państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić reformy strukturalne, które 
przyczyniają się do zwiększenia 
wydajności, wzrostu gospodarczego, 
spójności społecznej i terytorialnej, 
pozytywnej konwergencji i odporności. 
Powinny one łączyć środki po stronie 
podaży i popytu, uwzględniając ich wpływ 
na środowisko, zatrudnienie oraz ich skutki 
społeczne.

Or. de

Poprawka 85
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zmiany klimatu i wyzwania (6) Zmiany klimatu i wyzwania 
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związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne 
sprawiają, że europejskie gospodarki i 
społeczeństwa ulegają przekształceniu. 
Unia i jej państwa członkowskie powinny 
współpracować, aby skutecznie zająć się 
tymi czynnikami strukturalnymi i w razie 
potrzeby dostosować istniejące systemy, 
uznając ścisłą współzależność gospodarek i 
rynków pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 
zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji, 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej. Powinny one łączyć środki po 
stronie podaży i popytu, uwzględniając ich 
wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz 
ich skutki społeczne.

związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne, a także 
skutki kryzysu wywołanego pandemią 
COVID-19 sprawiają, że europejskie 
gospodarki i społeczeństwa ulegają 
przekształceniu. Unia i jej państwa 
członkowskie powinny współpracować, 
aby skutecznie zająć się tymi czynnikami 
strukturalnymi i w razie potrzeby 
dostosować istniejące systemy, uznając 
ścisłą współzależność gospodarek i rynków 
pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 
zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji, 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej, a także wspierać rynek pracy i 
przedsiębiorstwa, które dotkliwie 
odczuwają skutki kryzysu wywołanego 
pandemią COVID-19. Powinny one łączyć 
środki po stronie podaży i popytu, 
uwzględniając ich wpływ na środowisko, 
zatrudnienie oraz ich skutki społeczne.

Or. fr

Poprawka 86
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne 
sprawiają, że europejskie gospodarki i 
społeczeństwa ulegają przekształceniu. 
Unia i jej państwa członkowskie powinny 
współpracować, aby skutecznie zająć się 
tymi czynnikami strukturalnymi i w razie 
potrzeby dostosować istniejące systemy, 
uznając ścisłą współzależność gospodarek i 
rynków pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 
zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji, 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej. Powinny one łączyć środki po 
stronie podaży i popytu, uwzględniając ich 
wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz 
ich skutki społeczne.

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne 
sprawiają, że europejskie gospodarki i 
społeczeństwa ulegają przekształceniu. 
Unia i jej państwa członkowskie powinny 
współpracować, aby skutecznie zająć się 
tymi czynnikami strukturalnymi i w razie 
potrzeby dostosować istniejące systemy, 
uznając ścisłą współzależność gospodarek i 
rynków pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 
zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, tworzenia trwałych miejsc 
pracy, spójności społecznej i terytorialnej, 
pozytywnej konwergencji społecznej, 
przeciwdziałania ubóstwu i niepewności 
zatrudnienia, a także odporności i 
odpowiedzialności budżetowej. Powinny 
one łączyć środki po stronie podaży i 
popytu, uwzględniając ich wpływ na 
środowisko, zatrudnienie oraz ich skutki 
społeczne.

Or. fr

Poprawka 87
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne 
sprawiają, że europejskie gospodarki i 
społeczeństwa ulegają przekształceniu. 
Unia i jej państwa członkowskie powinny 
współpracować, aby skutecznie zająć się 
tymi czynnikami strukturalnymi i w razie 
potrzeby dostosować istniejące systemy, 
uznając ścisłą współzależność gospodarek i 
rynków pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 
zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji, 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej. Powinny one łączyć środki po 
stronie podaży i popytu, uwzględniając ich 
wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz 
ich skutki społeczne.

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne 
sprawiają, że europejskie gospodarki i 
społeczeństwa ulegają głębokiemu 
przekształceniu. Unia i jej państwa 
członkowskie powinny współpracować, 
aby skutecznie zająć się tymi czynnikami 
strukturalnymi i w razie potrzeby 
dostosować istniejące systemy, uznając 
ścisłą współzależność gospodarek i rynków 
pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 
zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji 
społecznej, przeciwdziałania ubóstwu i 
niepewności zatrudnienia, a także 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej. Powinny one łączyć środki po 
stronie podaży i popytu, uwzględniając ich 
wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz 
ich skutki społeczne.

Or. fr

Poprawka 88
Margarita de la Pisa Carrión
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zmiany klimatu i wyzwania 
związane ze środowiskiem, globalizacja, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne 
sprawiają, że europejskie gospodarki i 
społeczeństwa ulegają przekształceniu. 
Unia i jej państwa członkowskie powinny 
współpracować, aby skutecznie zająć się 
tymi czynnikami strukturalnymi i w razie 
potrzeby dostosować istniejące systemy, 
uznając ścisłą współzależność gospodarek i 
rynków pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 
zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji, 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej. Powinny one łączyć środki po 
stronie podaży i popytu, uwzględniając ich 
wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz 
ich skutki społeczne.

(6) Wyzwania społeczno-gospodarcze, 
cyfryzacja i zmiany demograficzne, w tym 
problemy wyludnienia i rozproszenia 
ludności, z którymi mierzy się wiele 
europejskich obszarów wiejskich, 
sprawiają, że europejskie gospodarki i 
społeczeństwa ulegają przekształceniu. 
Unia i jej państwa członkowskie powinny 
współpracować, aby skutecznie zająć się 
tymi czynnikami strukturalnymi i w razie 
potrzeby dostosować istniejące systemy, 
uznając ścisłą współzależność gospodarek i 
rynków pracy państw członkowskich oraz 
powiązanych polityk. Wymaga to 
skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami 
TFUE oraz unijnymi przepisami 
dotyczącymi zarządzania gospodarczego. 
Takie działania polityczne powinny 
obejmować stymulowanie 
zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w 
odpowiedniej kolejności reform 
strukturalnych, które przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności, wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej i 
terytorialnej, pozytywnej konwergencji, 
odporności i odpowiedzialności 
budżetowej. Powinny one łączyć środki po 
stronie podaży i popytu, uwzględniając ich 
wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz 
ich skutki społeczne.

Or. es

Poprawka 89
Peter Lundgren

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja podpisały międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (14). W filarze określono 20 
zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej, 
podzielone na trzy kategorie: równe 
szanse i dostęp do zatrudnienia, 
sprawiedliwe warunki pracy oraz ochrona 
socjalna i włączenie społeczne. Zasady i 
prawa wyznaczają kierunek naszej 
strategii, zapewniając sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację 
w kierunku neutralności klimatycznej i 
cyfryzacji, która odpowiednio uwzględnia 
zmiany demograficzne. Filar stanowi 
ramy odniesienia, które pozwalają 
monitorować wyniki państw 
członkowskich, jeśli chodzi o zatrudnienie 
i sytuację społeczną, stymulować reformy 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym oraz pogodzenie aspektu 
społecznego z rynkowym w dzisiejszej 
nowoczesnej gospodarce, w tym poprzez 
promowanie gospodarki społecznej.

skreśla się

__________________
14 Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10.

Or. en

Poprawka 90
Guido Reil

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja podpisały międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (14). W filarze określono 20 

(7) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja podpisały międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (14). W filarze określono 20 
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zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej, 
podzielone na trzy kategorie: równe szanse 
i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe 
warunki pracy oraz ochrona socjalna i 
włączenie społeczne. Zasady i prawa 
wyznaczają kierunek naszej strategii, 
zapewniając sprawiedliwą społecznie i 
zrównoważoną transformację w kierunku 
neutralności klimatycznej i cyfryzacji, 
która odpowiednio uwzględnia zmiany 
demograficzne. Filar stanowi ramy 
odniesienia, które pozwalają monitorować 
wyniki państw członkowskich, jeśli chodzi 
o zatrudnienie i sytuację społeczną, 
stymulować reformy na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
pogodzenie aspektu społecznego z 
rynkowym w dzisiejszej nowoczesnej 
gospodarce, w tym poprzez promowanie 
gospodarki społecznej.

zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej, 
podzielone na trzy kategorie: równe szanse 
i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe 
warunki pracy oraz ochrona socjalna i 
włączenie społeczne. Komisja powinna 
przestrzegać zasady pomocniczości. 
Europejski filar praw socjalnych nie może 
powodować harmonizacji i ujednolicenia 
polityk społecznych państw członkowskich 
w różnych obszarach.

__________________ __________________
14 Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10. 14 Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10.

Or. de

Poprawka 91
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja podpisały międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (14). W filarze określono 20 
zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej, 
podzielone na trzy kategorie: równe szanse 

(7) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja podpisały międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (14). W filarze określono 20 
zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej, 
podzielone na trzy kategorie: równe szanse 
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i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe 
warunki pracy oraz ochrona socjalna i 
włączenie społeczne. Zasady i prawa 
wyznaczają kierunek naszej strategii, 
zapewniając sprawiedliwą społecznie i 
zrównoważoną transformację w kierunku 
neutralności klimatycznej i cyfryzacji, 
która odpowiednio uwzględnia zmiany 
demograficzne. Filar stanowi ramy 
odniesienia, które pozwalają monitorować 
wyniki państw członkowskich, jeśli chodzi 
o zatrudnienie i sytuację społeczną, 
stymulować reformy na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
pogodzenie aspektu społecznego z 
rynkowym w dzisiejszej nowoczesnej 
gospodarce, w tym poprzez promowanie 
gospodarki społecznej.

i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe 
warunki pracy oraz ochrona socjalna i 
włączenie społeczne. Zasady i prawa 
wyznaczają kierunek naszej strategii, 
zapewniając sprawiedliwą społecznie i 
zrównoważoną transformację w kierunku 
neutralności klimatycznej i cyfryzacji, 
która odpowiednio uwzględnia zmiany 
demograficzne. Filar stanowi ramy 
odniesienia, które pozwalają monitorować 
wyniki państw członkowskich, jeśli chodzi 
o zatrudnienie i sytuację społeczną, 
stymulować reformy na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
pogodzenie aspektu społecznego z 
rynkowym w dzisiejszej nowoczesnej 
gospodarce, w tym poprzez promowanie 
gospodarki społecznej. Zastosowanie 
zasad filaru pomoże w złagodzeniu 
gospodarczych i społecznych skutków 
kryzysu związanego z COVID-19 oraz w 
wyjściu z kryzysu przy wzmocnieniu 
odporności i włączającego charakteru 
społeczeństwa i gospodarki.

__________________ __________________
14 Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10. 14 Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10.

Or. en

Poprawka 92
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja podpisały międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (14 ). W filarze określono 20 
zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej, 
podzielone na trzy kategorie: równe szanse 
i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe 

(7) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja podpisały międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (14 ). W filarze określono 20 
zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej, 
podzielone na trzy kategorie: równe szanse 
i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe 
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warunki pracy oraz ochrona socjalna i 
włączenie społeczne. Zasady i prawa 
wyznaczają kierunek naszej strategii, 
zapewniając sprawiedliwą społecznie i 
zrównoważoną transformację w kierunku 
neutralności klimatycznej i cyfryzacji, 
która odpowiednio uwzględnia zmiany 
demograficzne. Filar stanowi ramy 
odniesienia, które pozwalają monitorować 
wyniki państw członkowskich, jeśli chodzi 
o zatrudnienie i sytuację społeczną, 
stymulować reformy na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
pogodzenie aspektu społecznego z 
rynkowym w dzisiejszej nowoczesnej 
gospodarce, w tym poprzez promowanie 
gospodarki społecznej.

warunki pracy oraz ochrona socjalna i 
włączenie społeczne. Zasady i prawa 
wyznaczają kierunek naszej strategii, 
zapewniając sprawiedliwą społecznie i 
zrównoważoną transformację w kierunku 
neutralności klimatycznej i cyfryzacji, 
która odpowiednio uwzględnia zmiany 
demograficzne. Filar stanowi ramy 
odniesienia (w szczegolnosci do wplywu 
kryzysu spowodowanego przez COVID-
10), które pozwalają monitorować wyniki 
państw członkowskich, jeśli chodzi o 
zatrudnienie i sytuację społeczną, 
stymulować reformy na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
pogodzenie aspektu społecznego z 
rynkowym w dzisiejszej nowoczesnej 
gospodarce, w tym poprzez promowanie 
gospodarki społecznej.

__________________ __________________
14 Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10. 14 Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10.

Or. pl

Poprawka 93
Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja podpisały międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (14). W filarze określono 20 
zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej, 
podzielone na trzy kategorie: równe szanse 
i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe 
warunki pracy oraz ochrona socjalna i 
włączenie społeczne. Zasady i prawa 
wyznaczają kierunek naszej strategii, 
zapewniając sprawiedliwą społecznie i 
zrównoważoną transformację w kierunku 

(7) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja podpisały międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (14). W filarze określono 20 
zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej, 
podzielone na trzy kategorie: równe szanse 
i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe 
warunki pracy oraz ochrona socjalna i 
włączenie społeczne. Zasady i prawa 
wyznaczają kierunek naszej strategii, 
zapewniając sprawiedliwą społecznie i 
zrównoważoną transformację w kierunku 
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neutralności klimatycznej i cyfryzacji, 
która odpowiednio uwzględnia zmiany 
demograficzne. Filar stanowi ramy 
odniesienia, które pozwalają monitorować 
wyniki państw członkowskich, jeśli chodzi 
o zatrudnienie i sytuację społeczną, 
stymulować reformy na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
pogodzenie aspektu społecznego z 
rynkowym w dzisiejszej nowoczesnej 
gospodarce, w tym poprzez promowanie 
gospodarki społecznej.

neutralności klimatycznej i cyfryzacji, 
która odpowiednio uwzględnia zmiany 
demograficzne. Filar stanowi ramy 
odniesienia, które pozwalają monitorować 
wyniki państw członkowskich, jeśli chodzi 
o zatrudnienie i sytuację społeczną, 
stymulować reformy na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
pogodzenie aspektu społecznego z 
rynkowym w dzisiejszej nowoczesnej 
gospodarce, w tym poprzez promowanie 
gospodarki społecznej oraz rozwój 
europejskiego modelu społecznego.

__________________ __________________
14 Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10. 14 Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10.

Or. en

Poprawka 94
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja podpisały międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (14 ). W filarze określono 20 
zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej, 
podzielone na trzy kategorie: równe szanse 
i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe 
warunki pracy oraz ochrona socjalna i 
włączenie społeczne. Zasady i prawa 
wyznaczają kierunek naszej strategii, 
zapewniając sprawiedliwą społecznie i 
zrównoważoną transformację w kierunku 
neutralności klimatycznej i cyfryzacji, 
która odpowiednio uwzględnia zmiany 
demograficzne. Filar stanowi ramy 
odniesienia, które pozwalają monitorować 

(7) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja podpisały międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (14 ). W filarze określono 20 
zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej, 
podzielone na trzy kategorie: równe szanse 
i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe 
warunki pracy oraz ochrona socjalna i 
włączenie społeczne. Zasady i prawa 
wyznaczają kierunek naszej strategii i 
powinny zostać skonkretyzowane, 
zapewniając sprawiedliwą społecznie i 
zrównoważoną transformację w kierunku 
neutralności klimatycznej i cyfryzacji, 
która odpowiednio uwzględnia zmiany 
demograficzne. Filar stanowi ramy 
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wyniki państw członkowskich, jeśli chodzi 
o zatrudnienie i sytuację społeczną, 
stymulować reformy na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
pogodzenie aspektu społecznego z 
rynkowym w dzisiejszej nowoczesnej 
gospodarce, w tym poprzez promowanie 
gospodarki społecznej.

odniesienia, które pozwalają monitorować 
wyniki państw członkowskich, jeśli chodzi 
o zatrudnienie i sytuację społeczną, 
stymulować reformy na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
pogodzenie aspektu społecznego z 
rynkowym w dzisiejszej nowoczesnej 
gospodarce, w tym poprzez promowanie 
gospodarki społecznej.

__________________ __________________
14 Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10. 14 Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10.

Or. fr

Poprawka 95
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego i 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 
warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
zdrowie publiczne oraz włączenie 
społeczne i realne dochody.

(8) Działania podejmowane w reakcji 
na kryzys i w celu odbudowy po kryzysie, 
reformy rynku pracy, w tym krajowe 
mechanizmy ustalania płac, powinny być 
kształtowane w następstwie 
odpowiedniego i konstruktywnego dialogu 
społecznego, z poszanowaniem krajowych 
praktyk dotyczących stosunków pracy i 
przy zapewnieniu ich wzmocnienia oraz 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 
warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
zdrowie publiczne oraz włączenie 
społeczne i realne dochody. W związku z 
tym państwa członkowskie powinny 
zapewnić poszanowanie i wzmocnienie 
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partnerów społecznych i rokowań 
zbiorowych oraz podjąć działania na rzecz 
zwiększenia zasięgu rokowań zbiorowych.

Or. en

Poprawka 96
Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego i 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 
warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
zdrowie publiczne oraz włączenie 
społeczne i realne dochody.

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego i 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 
warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
zdrowie publiczne oraz włączenie 
społeczne i realne dochody. Państwa 
członkowskie powinny nadal prowadzić 
politykę i działania na rzecz zniesienia 
wszelkich zbędnych barier 
administracyjnych stanowiących 
obciążenie dla reform rynku pracy, 
wzmacniając w ten sposób odporność i 
zrównoważony charakter zmieniającego 
się europejskiego rynku pracy.

Or. en

Poprawka 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego i 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 
warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
zdrowie publiczne oraz włączenie 
społeczne i realne dochody.

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego i 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, wzrostu, 
innowacyjności, tworzenia miejsc pracy, 
strategie dotyczące uczenia się i szkolenia 
przez całe życie, warunki pracy, edukacja i 
umiejętności, zdrowie publiczne oraz 
włączenie społeczne i realne dochody. 
Reformy te powinny zagwarantować 
pewną elastyczność rynku pracy i 
zapewnić europejskim pracownikom 
sprawiedliwe wynagrodzenie, godny 
poziom życia i odpowiedni system ochrony 
socjalnej dla wszystkich.

Or. fr

Poprawka 98
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego i 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego i 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 
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warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
zdrowie publiczne oraz włączenie 
społeczne i realne dochody.

warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
zdrowie publiczne oraz włączenie 
społeczne i realne dochody. Państwa 
członkowskie i Unia powinny podjąć 
działania w celu promowania wysokiego 
poziomu uczestnictwa w związkach 
zawodowych i organizacjach 
pracodawców jako jednego ze sposobów 
na wzmocnienie dialogu społecznego.

Or. en

Poprawka 99
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego i 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 
warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
zdrowie publiczne oraz włączenie 
społeczne i realne dochody.

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego, 
przywiązując nadrzędną wagę do 
negocjacji na szczeblu przedsiębiorstw, 
aby umożliwić przedsiębiorstwom, w 
szczególności MŚP oraz osobom 
samozatrudnionym, przystosowanie się do 
szczególnych okoliczności, i zapewnić 
niezbędne możliwości szerokiego 
uwzględniania zagadnień społeczno-
gospodarczych, takich jak poprawa 
zrównoważoności, konkurencyjności, 
innowacyjności, tworzenia miejsc pracy, 
strategie dotyczące uczenia się i szkolenia 
przez całe życie, warunki pracy, edukacja i 
umiejętności, zdrowie publiczne oraz 
włączenie społeczne i realne dochody.

Or. es

Poprawka 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego i 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 
warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
zdrowie publiczne oraz włączenie 
społeczne i realne dochody.

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego i 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa środków walki z ubóstwem, 
dyskryminacją i niepewnym 
zatrudnieniem, konkurencyjności, 
innowacyjności, tworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 
warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
zdrowie publiczne oraz zdrowie i 
bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
włączenie społeczne i realne dochody.

Or. it

Poprawka 101
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego i 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 
warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
zdrowie publiczne oraz włączenie 

(8) Należy przestrzegać zasady 
pomocniczości zgodnie z definicją zawartą 
w Traktacie o Unii Europejskiej. Reformy 
rynku pracy, w tym krajowe mechanizmy 
ustalania płac, powinny być zgodne z 
krajowymi praktykami dialogu 
społecznego i zapewnić niezbędne 
możliwości szerokiego uwzględniania 
zagadnień społeczno-gospodarczych, 
takich jak poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 
warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
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społeczne i realne dochody. zdrowie publiczne oraz włączenie 
społeczne i realne dochody.

Or. en

Poprawka 102
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego i 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 
warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
zdrowie publiczne oraz włączenie 
społeczne i realne dochody.

(8) Reformy rynku pracy, w tym 
krajowe mechanizmy ustalania płac, 
powinny być zgodne z krajowymi 
praktykami dialogu społecznego i 
zapewnić niezbędne możliwości 
szerokiego uwzględniania zagadnień 
społeczno-gospodarczych, takich jak 
poprawa zrównoważoności, 
konkurencyjności, innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy, włączenia 
społecznego osób niepełnosprawnych i 
innych grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, strategie dotyczące 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, 
warunki pracy, edukacja i umiejętności, 
zdrowie publiczne oraz włączenie 
społeczne i realne dochody.

Or. sk

Poprawka 103
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
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społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 
uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 
społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

społecznie i zrównoważoną reakcję na 
kryzys oraz przyszłą transformację, 
wzmacniającą dążenie do bardziej 
integracyjnego i odpornego społeczeństwa, 
w którym ludzie są chronieni i uprawnieni 
do przewidywania zmian i zarządzania 
nimi, oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy wyeliminować 
wszelkie formy dyskryminacji. Każdy 
powinien mieć możliwość pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie, należy 
zagwarantować równe szanse dla każdego, 
a także wyeliminować ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
ustanowienie europejskiej gwarancji dla 
dzieci, skutecznego funkcjonowania 
rynków pracy i systemów zabezpieczenia 
społecznego, również przez ustanowienie 
stałego europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych (jak przewidziano w 
programie prac Komisji) bez zbędnej 
zwłoki oraz usunięcie wszelkich przeszkód 
utrudniających uczestnictwo w kształceniu 
lub szkoleniu i w rynku pracy, w tym 
dzięki inwestycjom we wczesną edukację i 
opiekę nad dzieckiem oraz uczenie się 
przez całe życie. W kontekście starzejących 
się społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do publicznych 
usług opieki zdrowotnej i społecznej, w 
tym profilaktyki i promocji zdrowia. 
Należy w większym stopniu 
wykorzystywać potencjał osób z 
niepełnosprawnościami, które mogą 
przyczyniać się do wzrostu gospodarczego 
i rozwoju społecznego. W poszczególnych 
miejscach pracy w Unii zaczynają 
upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Jak pokazał 
również kryzys związany z COVID-19, 
wielu pracowników o niskich 
umiejętnościach jest niezbędnych dla 
podstawowego funkcjonowania 
gospodarki. Zbyt często otrzymują oni 
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niskie wynagrodzenie i są zatrudnieni na 
niepewnych warunkach. Państwa 
członkowskie powinny w dalszym ciągu 
umacniać europejski model społeczny, 
zapewniając wszystkim pracownikom 
równe prawa, godne warunki pracy, w 
tym bezpieczeństwo i higienę pracy oraz 
godne płace. Ponadto państwa 
członkowskie powinny zakazać umów 
zerogodzinowych oraz fikcyjnego 
samozatrudnienia, a także zapewnić, aby 
te nowe stosunki pracy wynikające z 
nowych modeli zatrudnienia nie oznaczały 
niepewnych warunków zatrudnienia dla 
pracowników.

Or. en

Poprawka 104
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 
uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 
uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
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w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 
społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 
społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny. Te 
nowe formy pracy, w szczególności praca 
za pośrednictwem platform internetowych, 
stwarzają nie tylko wiele możliwości w 
wymiarze zdolności do zatrudnienia i 
dostępu do rynku pracy, ale także 
wyzwania pod względem sprawiedliwych 
warunków pracy i dostępu do ochrony 
socjalnej.

Or. fr

Poprawka 105
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
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gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 
uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 
społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 
uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić odpowiednie wsparcie 
mobilności transgranicznej osób uczących 
się i pracowników oraz zniesienie barier 
(administracyjnych), aby ułatwić 
podejmowanie zatrudnienia w innym 
państwie członkowskim. W kontekście 
starzejących się społeczeństw szczególne 
znaczenie ma terminowy i równy dostęp do 
przystępnych cenowo usług opieki 
zdrowotnej, w tym profilaktyki i promocji 
zdrowia. Należy w większym stopniu 
wykorzystywać potencjał osób z 
niepełnosprawnościami, które mogą 
przyczyniać się do wzrostu gospodarczego 
i rozwoju społecznego. W poszczególnych 
miejscach pracy w Unii zaczynają 
upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

Or. en

Poprawka 106
Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 
uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 
społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić uczciwą, 
zrównoważoną i sprawiedliwą społecznie 
transformację, wzmacniającą dążenie do 
integracyjnego i odpornego społeczeństwa, 
w którym ludzie są chronieni i uprawnieni 
do przewidywania zmian i zarządzania 
nimi, oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji i zapewnić 
poszanowanie godzenia potrzeb 
związanych z życiem prywatnym i 
zawodowym, które powinno być celem 
polityki Unii i państw członkowskich. 
Należy również zagwarantować dostęp i 
szanse dla każdego, a także ograniczyć 
ubóstwo i wykluczenie społeczne, w tym 
wśród dzieci, w szczególności przez 
zapewnienie skutecznego funkcjonowania 
rynków pracy i systemów zabezpieczenia 
społecznego oraz usunięcie przeszkód 
utrudniających uczestnictwo w kształceniu 
lub szkoleniu i w rynku pracy, w tym 
dzięki inwestycjom we wczesną edukację i 
opiekę nad dzieckiem. W kontekście 
starzejących się społeczeństw szczególne 
znaczenie ma terminowy i równy dostęp do 
przystępnych cenowo usług opieki 
zdrowotnej, w tym profilaktyki i promocji 
zdrowia. Należy w większym stopniu 
wykorzystywać potencjał osób z 
niepełnosprawnościami, które mogą 
przyczyniać się do wzrostu gospodarczego 
i rozwoju społecznego. W poszczególnych 
miejscach pracy w Unii zaczynają 
upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

Or. en
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Poprawka 107
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 
uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 
społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać potencjał 
osób z niepełnosprawnościami, które mogą 
przyczyniać się do wzrostu gospodarczego 
i rozwoju społecznego. W poszczególnych 
miejscach pracy w Unii zaczynają 
upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także wyeliminować ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci i osób niepełnosprawnych, w 
szczególności przez zapewnienie 
skutecznego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu funkcjonowania rynków 
pracy i systemów zabezpieczenia 
społecznego przewidujących większą 
ochronę oraz usunięcie przeszkód 
utrudniających uczestnictwo w kształceniu 
lub szkoleniu i w rynku pracy, w tym 
dzięki inwestycjom we wczesną edukację i 
opiekę nad dzieckiem. W kontekście 
starzejących się społeczeństw szczególne 
znaczenie ma terminowy i równy dostęp do 
przystępnych cenowo usług opieki 
zdrowotnej, w tym profilaktyki i promocji 
zdrowia. Należy w pełni wykorzystać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
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modeli zatrudnienia były stabilne, przez 
ustanowienie nowych praw, form ochrony 
i warunków zatrudnienia, 
zapobiegających wszelkiej dyskryminacji, 
niepewności zatrudnienia i wyzyskowi, i 
wzmacniały europejski model socjalny.

Or. it

Poprawka 108
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 
uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 
społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, osób niepełnosprawnych i innych 
grup znajdujących się w bardzo 
niekorzystnej sytuacji, w tym grup 
mierzących się z dyskryminacją z wielu 
przyczyn jednocześnie, w szczególności 
przez zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy 
sprzyjających włączeniu społecznemu i 
systemów zabezpieczenia społecznego oraz 
usunięcie przeszkód utrudniających 
uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 
społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
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poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

Or. sk

Poprawka 109
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 
uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, osób z niepełnosprawnościami i 
grup w niekorzystnej sytuacji, w 
szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 
uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
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społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 
społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

Or. pl

Poprawka 110
Guido Reil

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 
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uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 
społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 
społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby 
stosunki i warunki pracy w nowych 
modelach zatrudnienia były ściśle 
uregulowane.

Or. de

Poprawka 111
Antonius Manders

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci i osób starszych, w szczególności 
przez zapewnienie skutecznego 
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i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 
uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 
społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

funkcjonowania rynków pracy i systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz usunięcie 
przeszkód utrudniających uczestnictwo w 
kształceniu lub szkoleniu i w rynku pracy, 
w tym dzięki inwestycjom we wczesną 
edukację i opiekę nad dzieckiem. W 
kontekście starzejących się społeczeństw 
szczególne znaczenie ma terminowy i 
równy dostęp do przystępnych cenowo 
usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

Or. nl

Poprawka 112
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie i Unia 
powinny zapewnić sprawiedliwą 
społecznie i zrównoważoną transformację, 
wzmacniającą dążenie do integracyjnego i 
odpornego społeczeństwa, w którym ludzie 
są chronieni i uprawnieni do 
przewidywania zmian i zarządzania nimi, 
oraz w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i 
gospodarczym. Należy zająć się wszelkimi 
formami dyskryminacji. Należy również 
zagwarantować dostęp i szanse dla 
każdego, a także ograniczyć ubóstwo i 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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wykluczenie społeczne, w tym wśród 
dzieci, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
i systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz usunięcie przeszkód utrudniających 
uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i 
w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom 
we wczesną edukację i opiekę nad 
dzieckiem. W kontekście starzejących się 
społeczeństw szczególne znaczenie ma 
terminowy i równy dostęp do przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki i promocji zdrowia. Należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
potencjał osób z niepełnosprawnościami, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego. W 
poszczególnych miejscach pracy w Unii 
zaczynają upowszechniać się nowe modele 
gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają 
również stosunki pracy. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby te 
nowe stosunki pracy wynikające z nowych 
modeli zatrudnienia utrzymywały i 
wzmacniały europejski model socjalny.

Or. en

Poprawka 113
Peter Lundgren

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zintegrowane wytyczne powinny 
stanowić podstawę zaleceń dla 
poszczególnych krajów, jakie Rada może 
kierować do państw członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny w pełni 
wykorzystywać Europejski Fundusz 
Społeczny Plus i inne fundusze unijne, w 
tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i InvestEU, w celu 
wspierania zatrudnienia, inwestycji 
społecznych, włączenia społecznego, 

skreśla się
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dostępności, promowania możliwości 
zatrudnienia i przekwalifikowania siły 
roboczej, uczenia się przez całe życie oraz 
wysokiej jakości kształcenia i szkolenia 
dla wszystkich, w tym umiejętności 
cyfrowych. Choć zintegrowane wytyczne 
skierowane są do państw członkowskich i 
Unii, to ich realizacja powinna przebiegać 
w porozumieniu z wszystkimi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy 
aktywnym udziale parlamentów, a także 
partnerów społecznych i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 114
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zintegrowane wytyczne powinny 
stanowić podstawę zaleceń dla 
poszczególnych krajów, jakie Rada może 
kierować do państw członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny w pełni 
wykorzystywać Europejski Fundusz 
Społeczny Plus i inne fundusze unijne, w 
tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i InvestEU, w celu 
wspierania zatrudnienia, inwestycji 
społecznych, włączenia społecznego, 
dostępności, promowania możliwości 
zatrudnienia i przekwalifikowania siły 
roboczej, uczenia się przez całe życie oraz 
wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dla 
wszystkich, w tym umiejętności 
cyfrowych. Choć zintegrowane wytyczne 
skierowane są do państw członkowskich i 
Unii, to ich realizacja powinna przebiegać 
w porozumieniu z wszystkimi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy 
aktywnym udziale parlamentów, a także 
partnerów społecznych i przedstawicieli 

(10) Zintegrowane wytyczne powinny 
stanowić podstawę zaleceń dla 
poszczególnych krajów, jakie Rada może 
kierować do państw członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny w pełni 
wykorzystywać Europejski Fundusz 
Społeczny Plus i inne fundusze unijne, w 
tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i InvestEU, w celu 
wspierania zatrudnienia, inwestycji 
społecznych, włączenia społecznego, 
dostępności, promowania możliwości 
zatrudnienia i przekwalifikowania siły 
roboczej, uczenia się przez całe życie oraz 
wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dla 
wszystkich, w tym umiejętności 
cyfrowych. W świetle skutków pandemii 
COVID-19 wykorzystanie tych funduszy 
powinno również istotnie przyczynić się do 
wzmocnienia usług, nawet w przypadku 
gdy są one świadczone przez organizacje 
non-profit lub prowadzące działalność 
charytatywną. Choć zintegrowane 



PE650.650v01-00 76/97 AM\1204312PL.docx

PL

społeczeństwa obywatelskiego. wytyczne skierowane są do państw 
członkowskich i Unii, to ich realizacja 
powinna przebiegać w porozumieniu z 
wszystkimi władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi, przy aktywnym 
udziale parlamentów, a także partnerów 
społecznych i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego.

Or. sk

Poprawka 115
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zintegrowane wytyczne powinny 
stanowić podstawę zaleceń dla 
poszczególnych krajów, jakie Rada może 
kierować do państw członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny w pełni 
wykorzystywać Europejski Fundusz 
Społeczny Plus i inne fundusze unijne, w 
tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i InvestEU, w celu 
wspierania zatrudnienia, inwestycji 
społecznych, włączenia społecznego, 
dostępności, promowania możliwości 
zatrudnienia i przekwalifikowania siły 
roboczej, uczenia się przez całe życie oraz 
wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dla 
wszystkich, w tym umiejętności 
cyfrowych. Choć zintegrowane wytyczne 
skierowane są do państw członkowskich i 
Unii, to ich realizacja powinna przebiegać 
w porozumieniu z wszystkimi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy 
aktywnym udziale parlamentów, a także 
partnerów społecznych i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego.

(10) Zintegrowane wytyczne powinny 
stanowić podstawę zaleceń dla 
poszczególnych krajów, jakie Rada może 
kierować do państw członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny w pełni 
wykorzystywać wszelkie dostępne 
fundusze, w szczególności Europejski 
Fundusz Społeczny Plus i inne fundusze 
unijne, w tym Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji i InvestEU, w 
celu wspierania zatrudnienia, inwestycji 
społecznych oraz dostosowania do 
określonych potrzeb społeczno-
ekonomicznych i w zakresie opieki 
zdrowotnej w celu ochrony 
przedsiębiorstw oraz ich pracowników. 
Państwa członkowskie podejmują 
działania w celu promowania włączenia 
społecznego, dostępności, równości szans, 
możliwości zatrudnienia i 
przekwalifikowania siły roboczej, uczenia 
się przez całe życie oraz wysokiej jakości 
kształcenia i szkolenia dla wszystkich, w 
tym umiejętności cyfrowych. Choć 
zintegrowane wytyczne skierowane są do 
państw członkowskich i Unii, to ich 
realizacja powinna przebiegać w 
porozumieniu z wszystkimi władzami 
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krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy 
aktywnym udziale parlamentów, a także 
partnerów społecznych i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego.

Or. es

Poprawka 116
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zintegrowane wytyczne powinny 
stanowić podstawę zaleceń dla 
poszczególnych krajów, jakie Rada może 
kierować do państw członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny w pełni 
wykorzystywać Europejski Fundusz 
Społeczny Plus i inne fundusze unijne, w 
tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i InvestEU, w celu 
wspierania zatrudnienia, inwestycji 
społecznych, włączenia społecznego, 
dostępności, promowania możliwości 
zatrudnienia i przekwalifikowania siły 
roboczej, uczenia się przez całe życie oraz 
wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dla 
wszystkich, w tym umiejętności 
cyfrowych. Choć zintegrowane wytyczne 
skierowane są do państw członkowskich i 
Unii, to ich realizacja powinna przebiegać 
w porozumieniu z wszystkimi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy 
aktywnym udziale parlamentów, a także 
partnerów społecznych i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego.

(10) Zintegrowane wytyczne powinny 
stanowić podstawę zaleceń dla 
poszczególnych krajów, jakie Rada może 
kierować do państw członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny w pełni 
wykorzystywać Europejski Fundusz 
Społeczny Plus i inne fundusze unijne, w 
tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i InvestEU, w celu 
wspierania stabilnego zatrudnienia 
wysokiej jakości zapewniającego ochronę 
każdego pracownika przed ubóstwem, 
inwestycji społecznych, włączenia 
społecznego, dostępności, promowania 
możliwości zatrudnienia i 
przekwalifikowania siły roboczej, uczenia 
się przez całe życie oraz wysokiej jakości 
kształcenia i szkolenia dla wszystkich, w 
tym umiejętności cyfrowych. Choć 
zintegrowane wytyczne skierowane są do 
państw członkowskich i Unii, to ich 
realizacja powinna przebiegać w 
porozumieniu z wszystkimi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy 
aktywnym udziale parlamentów, a także 
partnerów społecznych i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego.

Or. it
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Poprawka 117
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zintegrowane wytyczne powinny 
stanowić podstawę zaleceń dla 
poszczególnych krajów, jakie Rada może 
kierować do państw członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny w pełni 
wykorzystywać Europejski Fundusz 
Społeczny Plus i inne fundusze unijne, w 
tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i InvestEU, w celu 
wspierania zatrudnienia, inwestycji 
społecznych, włączenia społecznego, 
dostępności, promowania możliwości 
zatrudnienia i przekwalifikowania siły 
roboczej, uczenia się przez całe życie oraz 
wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dla 
wszystkich, w tym umiejętności 
cyfrowych. Choć zintegrowane wytyczne 
skierowane są do państw członkowskich i 
Unii, to ich realizacja powinna przebiegać 
w porozumieniu z wszystkimi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy 
aktywnym udziale parlamentów, a także 
partnerów społecznych i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego.

(10) Zintegrowane wytyczne powinny 
stanowić podstawę zaleceń dla 
poszczególnych krajów, jakie Rada może 
kierować do państw członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny w pełni 
wykorzystywać Europejski Fundusz 
Społeczny Plus i inne fundusze unijne, w 
tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i InvestEU, w celu 
wspierania zatrudnienia, inwestycji 
społecznych, włączenia społecznego, 
dostępności, ułatwiania przejścia na 
zieloną gospodarkę cyfrową, a także 
promowania możliwości zatrudnienia i 
przekwalifikowania siły roboczej, uczenia 
się przez całe życie oraz wysokiej jakości 
kształcenia i szkolenia dla wszystkich, w 
tym umiejętności cyfrowych. Choć 
zintegrowane wytyczne skierowane są do 
państw członkowskich i Unii, to ich 
realizacja powinna przebiegać w 
porozumieniu z wszystkimi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy 
aktywnym udziale parlamentów, a także 
partnerów społecznych i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego.

Or. fr

Poprawka 118
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zintegrowane wytyczne powinny 
stanowić podstawę zaleceń dla 
poszczególnych krajów, jakie Rada może 
kierować do państw członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny w pełni 
wykorzystywać Europejski Fundusz 
Społeczny Plus i inne fundusze unijne, w 
tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i InvestEU, w celu 
wspierania zatrudnienia, inwestycji 
społecznych, włączenia społecznego, 
dostępności, promowania możliwości 
zatrudnienia i przekwalifikowania siły 
roboczej, uczenia się przez całe życie oraz 
wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dla 
wszystkich, w tym umiejętności 
cyfrowych. Choć zintegrowane wytyczne 
skierowane są do państw członkowskich i 
Unii, to ich realizacja powinna przebiegać 
w porozumieniu z wszystkimi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy 
aktywnym udziale parlamentów, a także 
partnerów społecznych i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego.

(10) Zintegrowane wytyczne powinny 
stanowić podstawę zaleceń dla 
poszczególnych krajów, jakie Rada może 
kierować do państw członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny w pełni 
wykorzystywać Europejski Fundusz 
Społeczny Plus, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne oraz inne 
fundusze unijne, w tym Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji i InvestEU, w 
celu wspierania zatrudnienia, inwestycji 
społecznych, włączenia społecznego, 
dostępności, promowania możliwości 
zatrudnienia i przekwalifikowania siły 
roboczej, uczenia się przez całe życie oraz 
wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dla 
wszystkich, w tym umiejętności 
cyfrowych. Choć zintegrowane wytyczne 
skierowane są do państw członkowskich i 
Unii, to ich realizacja powinna przebiegać 
w porozumieniu z wszystkimi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy 
aktywnym udziale parlamentów, a także 
partnerów społecznych i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego.

Or. fr

Poprawka 119
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Kryzys społeczno-gospodarczy 
wywołany pandemią COVID-19 
negatywnie wpłynął na europejskie rynki 
pracy i zatrudnienia. Kryzys wywiera 
znaczący wpływ na wszystkich 
pracowników, europejską strukturę 
gospodarczą oraz działalność i sytuację 
finansową przedsiębiorstw. Na skutek tego 
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kryzysu osłabieniu uległy wszystkie 
podmioty gospodarcze, zarówno duże 
firmy, jak i MŚP, mikroprzedsiębiorstwa, 
a także osoby prowadzące działalność na 
własny rachunek. Przedsiębiorstwa 
borykają się z poważnymi trudnościami 
finansowymi, co wiąże się z wysokim 
ryzykiem upadłości we wszystkich 
sektorach, zarówno w rolnictwie, jak i w 
turystyce lub transporcie itp. Trudności te 
wywarły wpływ na wszystkie łańcuchy 
dostaw, stanowiąc zagrożenie dla 
milionów miejsc pracy w całej Unii. W 
tym kontekście liczba bezrobotnych w 
Europie drastycznie wzrosła, stawiając 
znaczną część pracowników w sytuacji 
niepewności. W tym kontekście szczególną 
uwagę trzeba należy zwrócić na odporność 
krajowych systemów ubezpieczeń na 
wypadek bezrobocia. Kryzys wywiera 
szczególnie silną presję na zasadę 
swobodnego przepływu i mobilności 
pracowników przygranicznych, których 
liczba w Europie sięga 1,3 mln. 
Rozwiązania przywracające kontrole na 
granicach wewnętrznych UE utrudniły 
mobilność pracowników przygranicznych, 
w tym wielu pracowników służby zdrowia 
lub pracowników sezonowych, którzy 
przybyli do pracy w rolnictwie. 
Rozwiązania te miały negatywne skutki 
dla pracowników i prawidłowego 
funkcjonowania podmiotów prywatnych i 
publicznych, paraliżując częściowo 
gospodarkę.

Or. fr

Poprawka 120
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W celu wzmocnienia 
demokratycznego podejmowania decyzji 
Parlament Europejski powinien być 
zaangażowany w określenie 
zintegrowanych wytycznych na równi z 
Radą. 

Or. en

Poprawka 121
Peter Lundgren

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie uwzględniają 
określone w załączniku wytyczne w 
swoich politykach zatrudnienia i 
programach reform, w sprawie których 
przekazywane są sprawozdania zgodnie z 
art. 148 ust. 3 TFUE.

Państwa członkowskie mogą uwzględnić 
określone w załączniku wytyczne w 
swoich politykach zatrudnienia i 
programach reform, w sprawie których 
przekazywane są sprawozdania zgodnie z 
art. 148 ust. 3 TFUE.

Or. en

Poprawka 122
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te wytyczne dotyczące zatrudnienia 
podlegają pełnej rewizji nie później niż 
rok po ich przyjęciu w celu lepszego 
odzwierciedlenia skutków wybuchu 
epidemii COVID-19, aby wesprzeć szybkie 
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ożywienie gospodarcze i szybką odnowę 
społeczną oraz lepiej reagować na przyszłe 
kryzysy.

Or. en

Poprawka 123
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Państwa członkowskie zwracają się do 
Komisji o jak najszybsze przedstawienie 
nowego wniosku dotyczącego decyzji w 
sprawie wytycznych dotyczących polityki 
zatrudnienia, który uwzględni kryzys 
wywołany pandemią COVID-19 oraz jego 
skutki społeczne i następstwa w dziedzinie 
zatrudnienia.

Or. fr

Poprawka 124
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz ułatwiać i 
wspierać inwestycje prowadzące do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. 
W tym celu powinny eliminować 
przeszkody, na które napotykają 
przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu 

W kontekście kryzysu związanego z 
COVID-19 Komisja i państwa 
członkowskie powinny podjąć 
skoordynowane działania, aby ułatwić 
dostęp do kredytów, w szczególności na 
rzecz MŚP oraz osób samozatrudnionych. 
W tym celu należy przeformułować 
priorytety wyznaczone dla funduszy 
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pracowników, promować odpowiedzialną 
przedsiębiorczość i rzeczywiste 
samozatrudnienie, a zwłaszcza wspierać 
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w 
tym poprzez dostęp do finansowania. 
Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
sprzyjać innowacjom społecznym i 
wspierać przedsiębiorstwa społeczne oraz 
zachęcać do tych innowacyjnych form 
zatrudnienia, dzięki którym powstają 
miejsca pracy i korzyści społeczne na 
szczeblu lokalnym.

strukturalnych i WRF, aby uniknąć 
trwałej likwidacji rentownych 
przedsiębiorstw, koncentrując się na 
przyszłym ożywieniu gospodarczym. 
Ponadto należy wspierać wszystkich 
pracowników przedsiębiorstw dotkniętych 
skutkami kryzysu. Państwa członkowskie 
powinny aktywnie promować 
zrównoważoną społeczną gospodarkę 
rynkową, umożliwiającą kontynuację 
działalności gospodarczej w celu 
utrzymania trwającego zatrudnienia, 
sprzyjając tworzeniu miejsc pracy, oraz 
ułatwiać i wspierać inwestycje prowadzące 
do tworzenia wysokiej jakości miejsc 
pracy. W tym celu powinny eliminować 
przeszkody, na które napotykają 
przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu 
pracowników, promować odpowiedzialną 
przedsiębiorczość i rzeczywiste 
samozatrudnienie, a zwłaszcza wspierać 
kontynuację działalności, tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez 
dostęp do finansowania. Państwa 
członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
sprzyjać innowacjom społecznym i 
wspierać przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej oraz zachęcać do tych 
innowacyjnych form zatrudnienia, dzięki 
którym powstają miejsca pracy i korzyści 
społeczne na szczeblu lokalnym.

Or. es

Poprawka 125
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz ułatwiać i 

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz ułatwiać i 
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wspierać inwestycje prowadzące do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. 
W tym celu powinny eliminować 
przeszkody, na które napotykają 
przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu 
pracowników, promować odpowiedzialną 
przedsiębiorczość i rzeczywiste 
samozatrudnienie, a zwłaszcza wspierać 
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w 
tym poprzez dostęp do finansowania. 
Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
sprzyjać innowacjom społecznym i 
wspierać przedsiębiorstwa społeczne oraz 
zachęcać do tych innowacyjnych form 
zatrudnienia, dzięki którym powstają 
miejsca pracy i korzyści społeczne na 
szczeblu lokalnym.

wspierać inwestycje prowadzące do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. 
W tym celu powinny eliminować 
przeszkody, na które napotykają 
przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu 
pracowników, promować odpowiedzialną 
przedsiębiorczość, w tym 
przedsiębiorczość kobiet i młodzieży, i 
rzeczywiste samozatrudnienie, a zwłaszcza 
wspierać tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez 
dostęp do finansowania. MŚP, które 
stanowią trzon europejskiej struktury 
gospodarczej, powinny być wspierane w 
procesie przechodzenia na bardziej 
cyfrową i zieloną gospodarkę. Podczas 
opracowywania polityki publicznej 
państwa członkowskie powinny brać pod 
uwagę jej skutki społeczno-gospodarcze 
dla MŚP. Państwa członkowskie powinny 
aktywnie promować rozwój gospodarki 
społecznej, sprzyjać innowacjom 
społecznym i wspierać przedsiębiorstwa 
społeczne oraz zachęcać do tych 
innowacyjnych form zatrudnienia, dzięki 
którym powstają miejsca pracy, w 
szczególności w sektorach strategicznych 
o wysokim potencjale wzrostu, i korzyści 
społeczne na szczeblu lokalnym.

Or. fr

Poprawka 126
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz ułatwiać i 
wspierać inwestycje prowadzące do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. 
W tym celu powinny eliminować 

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz ułatwiać i 
wspierać inwestycje prowadzące do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. 
W tym celu powinny eliminować 
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przeszkody, na które napotykają 
przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu 
pracowników, promować odpowiedzialną 
przedsiębiorczość i rzeczywiste 
samozatrudnienie, a zwłaszcza wspierać 
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w 
tym poprzez dostęp do finansowania. 
Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
sprzyjać innowacjom społecznym i 
wspierać przedsiębiorstwa społeczne oraz 
zachęcać do tych innowacyjnych form 
zatrudnienia, dzięki którym powstają 
miejsca pracy i korzyści społeczne na 
szczeblu lokalnym.

przeszkody, na które napotykają 
przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu 
pracowników, promować odpowiedzialną 
przedsiębiorczość i rzeczywiste 
samozatrudnienie, a zwłaszcza wspierać 
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w 
tym poprzez dostęp do finansowania. 
Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
sprzyjać innowacjom społecznym i 
wspierać przedsiębiorstwa społeczne oraz 
zachęcać do tych innowacyjnych form 
zatrudnienia, dzięki którym powstają 
miejsca pracy i korzyści społeczne na 
szczeblu lokalnym. W kontekście 
pandemii COVID-19 państwa 
członkowskie powinny wspierać 
przekształcanie europejskich 
przedsiębiorstw w celu zapewnienia 
samowystarczalności w zakresie środków 
ochrony i wyrobów medycznych, 
zwiększając w ten sposób odporność Unii 
Europejskiej na sytuacje kryzysowe 
dotyczące zdrowia publicznego.

Or. sk

Poprawka 127
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz ułatwiać i 
wspierać inwestycje prowadzące do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. 
W tym celu powinny eliminować 
przeszkody, na które napotykają 
przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu 
pracowników, promować odpowiedzialną 
przedsiębiorczość i rzeczywiste 
samozatrudnienie, a zwłaszcza wspierać 

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz ułatwiać i 
wspierać inwestycje prowadzące do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. 
W tym celu powinny zapewniać najwyższe 
normy społeczne, zawodowe i 
środowiskowe, sprzyjać zatrudnianiu 
pracowników przez przedsiębiorstwa na 
czas nieokreślony, promować 
odpowiedzialną przedsiębiorczość i 
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tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w 
tym poprzez dostęp do finansowania. 
Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
sprzyjać innowacjom społecznym i 
wspierać przedsiębiorstwa społeczne oraz 
zachęcać do tych innowacyjnych form 
zatrudnienia, dzięki którym powstają 
miejsca pracy i korzyści społeczne na 
szczeblu lokalnym.

rzeczywiste samozatrudnienie, a zwłaszcza 
wspierać tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez 
dostęp do finansowania. Państwa 
członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej i 
gospodarki o obiegu zamkniętym, sprzyjać 
innowacjom w sektorze środowiskowym, 
cyfrowym i społecznym oraz zielonym 
przedsiębiorstwom i przedsiębiorstwom 
społecznym, zachęcając do tych 
innowacyjnych form zatrudnienia, dzięki 
którym powstają miejsca pracy i korzyści 
społeczne i środowiskowe na szczeblu 
lokalnym, tak aby zapewnić sprawiedliwą 
społecznie szybką transformację w 
kierunku neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r.

Or. it

Poprawka 128
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz ułatwiać i 
wspierać inwestycje prowadzące do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. 
W tym celu powinny eliminować 
przeszkody, na które napotykają 
przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu 
pracowników, promować odpowiedzialną 
przedsiębiorczość i rzeczywiste 
samozatrudnienie, a zwłaszcza wspierać 
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w 
tym poprzez dostęp do finansowania. 
Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
sprzyjać innowacjom społecznym i 

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz ułatwiać i 
wspierać inwestycje prowadzące do 
utrzymania obecnych poziomów 
zatrudnienia w czasie pandemii COVID-
19, jako że wzrost bezrobocia wydaje się 
być jednym z najbardziej naglących 
problemów we wszystkich państwach UE. 
Istotnym wyzwaniem nadal pozostaje 
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. 
W tym celu powinny eliminować 
przeszkody, na które napotykają 
przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu 
pracowników, promować 
przedsiębiorczość i samozatrudnienie, a 
zwłaszcza wspierać tworzenie i rozwój 
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wspierać przedsiębiorstwa społeczne oraz 
zachęcać do tych innowacyjnych form 
zatrudnienia, dzięki którym powstają 
miejsca pracy i korzyści społeczne na 
szczeblu lokalnym.

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez 
dostęp do finansowania. Państwa 
członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
sprzyjać innowacjom społecznym i 
wspierać przedsiębiorstwa społeczne oraz 
zachęcać do tych innowacyjnych form 
zatrudnienia, dzięki którym powstają 
miejsca pracy i korzyści społeczne na 
szczeblu lokalnym.

Or. en

Poprawka 129
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz ułatwiać i 
wspierać inwestycje prowadzące do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. 
W tym celu powinny eliminować 
przeszkody, na które napotykają 
przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu 
pracowników, promować odpowiedzialną 
przedsiębiorczość i rzeczywiste 
samozatrudnienie, a zwłaszcza wspierać 
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w 
tym poprzez dostęp do finansowania. 
Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
sprzyjać innowacjom społecznym i 
wspierać przedsiębiorstwa społeczne oraz 
zachęcać do tych innowacyjnych form 
zatrudnienia, dzięki którym powstają 
miejsca pracy i korzyści społeczne na 

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz inwestować w 
środki wspierające w celu utrzymania 
zatrudnienia i ochrony wszelkiego rodzaju 
pracowników, w szczególności 
zatrudnionych na niepewnych i 
niestandardowych warunkach, 
pracowników transgranicznych i osób 
samozatrudnionych, oraz w tworzenie 
trwałych wysokiej jakości miejsc pracy na 
wszystkich poziomach umiejętności i we 
wszystkich sektorach gospodarki. W tym 
celu powinny promować pełne 
zatrudnienie, odpowiedzialną 
przedsiębiorczość i rzeczywiste 
samozatrudnienie, a zwłaszcza wspierać 
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w 
tym poprzez dostęp do finansowania. 
Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
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szczeblu lokalnym. sprzyjać innowacjom społecznym i 
wspierać przedsiębiorstwa społeczne oraz 
zachęcać do tych innowacyjnych form 
zatrudnienia, dzięki którym powstają 
miejsca pracy i korzyści społeczne na 
szczeblu lokalnym.

Or. en

Poprawka 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz ułatwiać i 
wspierać inwestycje prowadzące do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. 
W tym celu powinny eliminować 
przeszkody, na które napotykają 
przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu 
pracowników, promować odpowiedzialną 
przedsiębiorczość i rzeczywiste 
samozatrudnienie, a zwłaszcza wspierać 
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w 
tym poprzez dostęp do finansowania. 
Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
sprzyjać innowacjom społecznym i 
wspierać przedsiębiorstwa społeczne oraz 
zachęcać do tych innowacyjnych form 
zatrudnienia, dzięki którym powstają 
miejsca pracy i korzyści społeczne na 
szczeblu lokalnym.

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz ułatwiać i 
wspierać inwestycje prowadzące do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. 
W tym celu powinny eliminować 
przeszkody, na które napotykają 
przedsiębiorstwa przy utrzymywaniu lub 
zatrudnianiu pracowników, promować 
odpowiedzialną przedsiębiorczość i 
rzeczywiste samozatrudnienie, a zwłaszcza 
wspierać tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez 
dostęp do finansowania. Państwa 
członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
sprzyjać innowacjom społecznym i 
wspierać przedsiębiorstwa społeczne, a 
także wzmacniać ich zrównoważony 
charakter, oraz zachęcać do tych 
innowacyjnych form zatrudnienia, dzięki 
którym powstają miejsca pracy 
zapewniające korzyści społeczne na 
szczeblu lokalnym.

Or. en
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Uzasadnienie

Mając na uwadze pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki zarówno dla gospodarki, 
jak i dla rynku pracy, problemem wymagającym rozwiązania jest nie tylko zatrudnienie, ale 
także utrzymanie obecnej siły roboczej. Naszym zdaniem nie tylko rozwój gospodarki 
społecznej i wspieranie przedsiębiorstw społecznych, ale także umacnianie ich 
zrównoważonego charakteru ma nadrzędne znaczenie dla zapewnienia ich długoterminowej 
rentowności oraz skutecznej i stabilnej działalności. Korzyści społeczne można osiągnąć nie 
tylko dzięki innowacyjnym formom zatrudnienia, ale także dzięki rozwojowi gospodarki 
społecznej i wspieraniu innowacji społecznych.

Poprawka 131
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować zrównoważoną społeczną 
gospodarkę rynkową oraz ułatwiać i 
wspierać inwestycje prowadzące do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. 
W tym celu powinny eliminować 
przeszkody, na które napotykają 
przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu 
pracowników, promować odpowiedzialną 
przedsiębiorczość i rzeczywiste 
samozatrudnienie, a zwłaszcza wspierać 
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w 
tym poprzez dostęp do finansowania. 
Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
sprzyjać innowacjom społecznym i 
wspierać przedsiębiorstwa społeczne oraz 
zachęcać do tych innowacyjnych form 
zatrudnienia, dzięki którym powstają 
miejsca pracy i korzyści społeczne na 
szczeblu lokalnym.

W kontekście kryzysu związanego z 
COVID-19, państwa członkowskie 
powinny aktywnie promować 
zrównoważoną społeczną gospodarkę 
rynkową oraz ułatwiać i wspierać 
inwestycje prowadzące do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy. W tym celu 
powinny eliminować przeszkody, na które 
napotykają przedsiębiorstwa przy 
zatrudnianiu pracowników, promować 
odpowiedzialną przedsiębiorczość i 
rzeczywiste samozatrudnienie, a zwłaszcza 
wspierać tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez 
dostęp do finansowania. Państwa 
członkowskie powinny aktywnie 
promować rozwój gospodarki społecznej, 
sprzyjać innowacjom społecznym i 
wspierać przedsiębiorstwa społeczne oraz 
zachęcać do tych innowacyjnych form 
zatrudnienia, dzięki którym powstają 
miejsca pracy i korzyści społeczne na 
szczeblu lokalnym.

Or. pl
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Poprawka 132
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 
wywołał i będzie wywoływał wiele skutków 
społecznych i następstw dla polityki 
zatrudnienia. Aby odpowiedzieć na ten 
bezprecedensowy kryzys, państwa 
członkowskie powinny chronić i rozwijać 
unijny rynek pracy oraz działać na rzecz 
większej solidarności europejskiej, 
troszcząc się o najsłabszych i nie 
pozostawiając nikogo bez pomocy. 
Państwa członkowskie powinny dążyć do 
ogólnoeuropejskiej koordynacji w celu 
ochrony pracowników i przedsiębiorstw w 
Europie, zwłaszcza poprzez szeroko 
zakrojony europejski plan naprawy 
gospodarczej umożliwiający państwom 
członkowskim udzielenie bezpośredniej 
pomocy najbardziej dotkniętym sektorom.
Państwa członkowskie powinny 
kontynuować i intensyfikować tworzenie 
systemów wsparcia dla przedsiębiorstw 
znajdujących się w trudnej sytuacji i 
borykających się z brakiem płynności 
finansowej, zwłaszcza dla MŚP, a także 
dla pracowników zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin, aby w ten 
sposób zagwarantować miejsca pracy i 
płace, ale także warunki pracy. Należy 
wspierać wszystkich pracowników, 
zwłaszcza tych, w przypadku których 
niepewność zatrudnienia jest największa, 
a którzy znaleźli się na pierwszej linii 
działania w czasie tego kryzysu. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać organy 
odpowiedzialne za ochronę zdrowia do 
wprowadzenia środków mających na celu 
rozwiązanie problemu obniżonej kondycji 
psychicznej wielu pracowników, 
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zmniejszenie powszechnego niepokoju i 
negatywnego wpływu izolacji społecznej.
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
pracownikom najlepsze warunki pod 
względem bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Państwa członkowskie powinny ułatwiać 
możliwość stosowania telepracy przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
pracownikom ich warunków pracy.
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
udział partnerów społecznych w 
opracowywaniu i wdrażaniu tych 
środków. Konieczne jest zagwarantowanie 
pracownikom przygranicznym, którzy 
bardzo dotkliwie odczuli zamknięcie 
granic, przysługujących im praw i ich 
miejsc pracy.
W odpowiedzi na kryzys państwa 
członkowskie powinny w szerokim 
zakresie wykorzystać wszystkie dostępne 
im środki, takie jak Europejski Fundusz 
Społeczny i Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Celem ma być 
zapewnienie bezpieczeństwa pracy, 
wsparcia dla najbardziej potrzebujących i 
wznowienia działalności gospodarczej. 
Państwa członkowskie powinny również 
zwiększyć zrównoważone inwestycje w 
wielu sektorach, takich jak opieka 
zdrowotna i edukacja czy też sektory 
przyszłości, takie jak sektor cyfrowy i 
zielona gospodarka.
Państwa członkowskie powinny 
zobowiązać się, aby plan naprawy 
gospodarczej przyczyniał się do realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju, wpisywał 
się w cele wytyczone w Europejskim 
Zielonym Ładzie i pomagał we wdrażaniu 
Europejskiego filaru praw socjalnych.

Or. fr

Poprawka 133
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny aktywnie 
promować pełne zatrudnienie w oparciu o 
wysokiej jakości miejsca pracy w ramach 
zrównoważonej gospodarki, w pełni 
wykorzystując wsparcie z EFS+ oraz, w 
stosownych przypadkach, z innych 
unijnych instrumentów, takich jak 
InvestEU i Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji. Środki te 
powinny uwzględniać kontekst kryzysu 
związanego z COVID-19.

Or. en

Poprawka 134
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy przenieść obciążenia podatkowe z 
pracy na inne źródła opodatkowania, 
które mają bardziej korzystny wpływ na 
zatrudnienie i wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Należy przy tym, 
zgodnie z celami klimatycznymi i 
środowiskowymi, uwzględnić efekt 
redystrybucyjny systemu podatkowego i 
jednocześnie zadbać o ochronę 
przychodów na potrzeby odpowiedniej 
ochrony socjalnej i wydatków 
zorientowanych na pobudzanie wzrostu.

Należy ograniczyć obciążenia podatkowe z 
pracy, a ostatecznie znieść niektóre 
zobowiązania podatkowe, a także ułatwiać 
tworzenie miejsc pracy.

Or. es

Poprawka 135
Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy przenieść obciążenia podatkowe z 
pracy na inne źródła opodatkowania, które 
mają bardziej korzystny wpływ na 
zatrudnienie i wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Należy przy tym, 
zgodnie z celami klimatycznymi i 
środowiskowymi, uwzględnić efekt 
redystrybucyjny systemu podatkowego i 
jednocześnie zadbać o ochronę 
przychodów na potrzeby odpowiedniej 
ochrony socjalnej i wydatków 
zorientowanych na pobudzanie wzrostu.

Należy przenieść obciążenia podatkowe z 
pracy na inne źródła opodatkowania, aby w 
większym stopniu wspierać zatrudnienie i 
zrównoważony wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Należy przy tym 
zapewnić pełną zgodność z celami 
zrównoważonego rozwoju i z celami 
klimatycznymi i środowiskowymi 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
uwzględnić efekt redystrybucyjny systemu 
podatkowego i jednocześnie zadbać o 
ochronę przychodów na potrzeby 
odpowiedniej ochrony socjalnej i 
wydatków zorientowanych na pobudzanie 
wzrostu.

Or. en

Poprawka 136
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy przenieść obciążenia podatkowe z 
pracy na inne źródła opodatkowania, które 
mają bardziej korzystny wpływ na 
zatrudnienie i wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Należy przy tym, 
zgodnie z celami klimatycznymi i 
środowiskowymi, uwzględnić efekt 
redystrybucyjny systemu podatkowego i 
jednocześnie zadbać o ochronę 
przychodów na potrzeby odpowiedniej 
ochrony socjalnej i wydatków 
zorientowanych na pobudzanie wzrostu.

Należy przenieść obciążenia podatkowe z 
pracy na inne źródła opodatkowania, które 
mają bardziej korzystny wpływ na 
zatrudnienie i wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Należy przy tym, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju oraz celami klimatycznymi i 
środowiskowymi określonymi w 
Europejskim Zielonym Ładzie, 
systematycznie uwzględniać efekt 
redystrybucyjny systemu podatkowego i 
jednocześnie zadbać o ochronę 
przychodów na potrzeby odpowiedniej 
ochrony socjalnej dla wszystkich i 
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wydatków zorientowanych na pobudzanie 
wzrostu.

Or. fr

Poprawka 137
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy przenieść obciążenia podatkowe z 
pracy na inne źródła opodatkowania, które 
mają bardziej korzystny wpływ na 
zatrudnienie i wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu. Należy przy tym, zgodnie z 
celami klimatycznymi i środowiskowymi, 
uwzględnić efekt redystrybucyjny systemu 
podatkowego i jednocześnie zadbać o 
ochronę przychodów na potrzeby 
odpowiedniej ochrony socjalnej i 
wydatków zorientowanych na pobudzanie 
wzrostu.

Państwa członkowskie powinny 
zobowiązać się do zmniejszenia obciążenia 
podatkowego pracy przez przeniesienie go 
na inne źródła, które nie mają wpływu na 
zatrudnienie i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu, w 
pełnej zgodności z celami klimatycznymi i 
środowiskowymi, zwiększając skutki 
redystrybucyjne systemu podatkowego na 
korzyść mniej zamożnych i słabszych grup 
społecznych, i jednocześnie zadbać o 
ochronę przychodów na potrzeby 
odpowiedniej ochrony socjalnej i 
wydatków zorientowanych na pobudzanie 
wzrostu.

Or. it

Poprawka 138
Antonius Manders

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy przenieść obciążenia podatkowe z 
pracy na inne źródła opodatkowania, które 
mają bardziej korzystny wpływ na 
zatrudnienie i wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Należy przy tym, 
zgodnie z celami klimatycznymi i 

Należy przenieść obciążenia podatkowe z 
pracy na inne źródła opodatkowania, które 
mają bardziej korzystny wpływ na 
zatrudnienie i wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Należy przy tym, 
zgodnie z celami klimatycznymi i 
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środowiskowymi, uwzględnić efekt 
redystrybucyjny systemu podatkowego i 
jednocześnie zadbać o ochronę 
przychodów na potrzeby odpowiedniej 
ochrony socjalnej i wydatków 
zorientowanych na pobudzanie wzrostu.

środowiskowymi, uwzględnić efekt 
redystrybucyjny systemu podatkowego i 
jednocześnie zadbać o ochronę 
przychodów na potrzeby odpowiedniej 
ochrony socjalnej i wydatków 
zorientowanych na pobudzanie wzrostu. 
Należy zagwarantować indeksację 
świadczeń emerytalnych w państwach 
członkowskich.

Or. nl

Poprawka 139
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy przenieść obciążenia podatkowe z 
pracy na inne źródła opodatkowania, które 
mają bardziej korzystny wpływ na 
zatrudnienie i wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Należy przy tym, 
zgodnie z celami klimatycznymi i 
środowiskowymi, uwzględnić efekt 
redystrybucyjny systemu podatkowego i 
jednocześnie zadbać o ochronę 
przychodów na potrzeby odpowiedniej 
ochrony socjalnej i wydatków 
zorientowanych na pobudzanie wzrostu.

Należy przenieść obciążenia podatkowe z 
pracy na inne źródła opodatkowania, które 
mają bardziej korzystny wpływ na 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa, zatrudnienie i wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu. 
Należy przy tym, zgodnie z celami 
klimatycznymi i środowiskowymi, 
uwzględnić efekt redystrybucyjny systemu 
podatkowego i jednocześnie zadbać o 
ochronę przychodów na potrzeby 
odpowiedniej ochrony socjalnej i 
wydatków zorientowanych na pobudzanie 
wzrostu.

Or. pt

Poprawka 140
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy przenieść obciążenia podatkowe z 
pracy na inne źródła opodatkowania, które 
mają bardziej korzystny wpływ na 
zatrudnienie i wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Należy przy tym, 
zgodnie z celami klimatycznymi i 
środowiskowymi, uwzględnić efekt 
redystrybucyjny systemu podatkowego i 
jednocześnie zadbać o ochronę 
przychodów na potrzeby odpowiedniej 
ochrony socjalnej i wydatków 
zorientowanych na pobudzanie wzrostu.
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wprowadziły 
krajowe mechanizmy ustalania 
ustawowych wynagrodzeń minimalnych, 
powinny zapewnić skuteczne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
sposób przejrzysty i przewidywalny, 
umożliwiający dostosowanie wynagrodzeń 
w reakcji na zmiany wydajności i 
zapewniający sprawiedliwe wynagrodzenia 
pozwalające na godny poziom życia, 
zwracając szczególną uwagę na grupy o 
niższych i średnich dochodach w celu 
osiągnięcia pozytywnej konwergencji. 
Mechanizmy te powinny uwzględniać 
wyniki gospodarcze w różnych regionach i 
sektorach. Z myślą o ustalaniu płac 
państwa członkowskie powinny wspierać 
dialog społeczny i rokowania zbiorowe. 
Państwa członkowskie i partnerzy 
społeczni powinni, z poszanowaniem 
praktyk krajowych, zapewnić wszystkim 
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pracownikom odpowiednie i sprawiedliwe 
wynagrodzenie w drodze układów 
zbiorowych lub odpowiednie ustawowe 
płace minimalne, uwzględniając ich wpływ 
na konkurencyjność, tworzenie miejsc 
pracy i ubóstwo pracujących.

pracownikom odpowiednie i sprawiedliwe 
wynagrodzenie w drodze układów 
zbiorowych lub odpowiednie ustawowe 
płace minimalne, uwzględniając ich wpływ 
na konkurencyjność, tworzenie miejsc 
pracy i ubóstwo pracujących. Należy 
wyeliminować praktyki dyskryminacyjne, 
takie jak niższe minimalne wynagrodzenie 
dla osób młodych, oraz zagwarantować 
równość szans na rynku pracy dla osób 
starszych.
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