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Poprawka 1
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw -A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą skutki 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe, 
szczególnie na obszarach wiejskich, oraz 
nie wpływają na wszystkie kraje i regiony 
w jednakowy sposób; mając na uwadze, że 
wśród osób opuszczających te obszary 
znajdują się przede wszystkim młodzież i 
kobiety1a; mając na uwadze, że obszary 
odizolowane i obszary, do których dostęp 
jest ograniczony, są najbardziej narażone 
na zmniejszanie się liczby ludności, a 
takie zaburzenia równowagi stanowią 
poważne wyzwania zarówno dla 
terytoriów wyludniających się, jak i dla 
tych, które doświadczają napływu 
ludności; mając na uwadze, że zjawisko to 
powoduje zmniejszanie się liczby ludności 
w wieku produkcyjnym i starzenie się 
społeczeństwa oraz może stwarzać ryzyko 
całkowitego zaniku gmin i wsi w różnych 
regionach UE;
_________________
1a Tendencje demograficzne w regionach 
UE, Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego EPRS, 2019 r.

Or. en

Poprawka 2
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
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Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury; mając na 
uwadze, że te rodzaje presji będą się 
nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny;

A. mając na uwadze, że wyzwania 
demograficzne wywierają znaczną presję 
gospodarczą i społeczną na rządy państw 
członkowskich oraz władze lokalne i 
regionalne w zakresie zapewniania usług 
publicznych, szczególnie opieki społecznej 
i usług socjalnych czy infrastruktury; 
mając na uwadze, że bez odpowiedniej 
reakcji politycznej te rodzaje presji mogą 
się nasilać wskutek ogólnego zmniejszania 
się liczby ludności aktywnej zawodowo i 
wyższego wskaźnika obciążenia 
demograficznego, co doprowadzi do 
powstania błędnego koła wyzwań; mając 
na uwadze kluczową rolę odpowiedniej 
infrastruktury, wysokiej jakości 
dostępnych i przystępnych cenowo usług 
publicznych i prywatnych, zwłaszcza w 
zakresie opieki nad dziećmi, opieki 
długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, a także wysokiej jakości miejsc 
pracy, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, transportu i 
szerokopasmowych łączy internetowych w 
podejmowaniu przez ludzi decyzji o 
pozostaniu w danym regionie lub o 
przeniesieniu się do danego regionu; 
mając na uwadze, że konieczne będzie 
dalsze badanie roli teleopieki, 
telemedycyny, telepracy i edukacji 
cyfrowej;

Or. en

Poprawka 3
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka
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A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury; mając na 
uwadze, że te rodzaje presji będą się 
nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny;

A. mając na uwadze, że natężenie i 
tempo zmian demograficznych pociągają 
za sobą znaczną presję gospodarczą, 
społeczną, kulturową, edukacyjną, 
podatkową i środowiskową wywieraną na 
rządy państw członkowskich oraz władze 
lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania i utrzymywania usług 
publicznych, edukacji, opieki zdrowotnej, 
opieki społecznej, zasobów 
mieszkaniowych i usług socjalnych czy 
infrastruktury; mając na uwadze, że te 
rodzaje presji będą się nasilać wskutek 
zmniejszania się liczby ludności aktywnej 
zawodowo i wyższego wskaźnika 
obciążenia demograficznego; mając na 
uwadze kluczową rolę zwiększonej 
wydajności, bardziej integracyjnego rynku 
pracy i wysokiej jakości usług publicznych 
i prywatnych, zwłaszcza w zakresie opieki 
nad dziećmi, opieki długoterminowej, 
ośrodków opieki dziennej, dla poprawy 
jakości życia i zapewnienia równych szans 
na rynku pracy dla obywateli UE na 
najbardziej wyludnionych obszarach, w 
szczególności dla osób z 
niepełnosprawnościami;

Or. en

Poprawka 4
Antonius Manders

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury; mając na 
uwadze, że te rodzaje presji będą się 

A. mając na uwadze, że chociaż 
wydłużenie średniego dalszego trwania 
życia stanowi ważne osiągnięcie systemów 
socjalnych, a zwłaszcza zdrowotnych, w 
UE, to wywiera ono również znaczną 
presję gospodarczą i społeczną na 
społeczeństwa i rządy państw 
członkowskich oraz władze lokalne i 
regionalne w zakresie zapewniania 
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nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny;

integracyjnych usług publicznych i 
prywatnych, szczególnie opieki społecznej 
i usług socjalnych czy infrastruktury 
przyjaznej dla osób starszych; mając na 
uwadze, że te rodzaje presji będą się 
nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę 
przystępnych cenowo i wysokiej jakości 
usług, zwłaszcza w zakresie opieki nad 
osobami starszymi, opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny; 
mając na uwadze, że starzenie się 
społeczeństwa jest również szansą na 
zbudowanie srebrnej gospodarki;

Or. en

Poprawka 5
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury; mając na 
uwadze, że te rodzaje presji będą się 
nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury, a także na 
budżet państwa; mając na uwadze, że te 
rodzaje presji będą się nasilać wskutek 
zmniejszania się liczby ludności aktywnej 
zawodowo i wyższego wskaźnika 
obciążenia demograficznego, a także 
przewidywanego wzrostu liczby osób z 
niepełnosprawnościami; mając na uwadze 
kluczową rolę wysokiej jakości, 
dostępnych pod względem geograficznym i 
finansowym usług publicznych i 
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zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny; prywatnych, zwłaszcza w zakresie opieki 
nad dziećmi, opieki długoterminowej, 
ośrodków opieki dziennej dla osób 
starszych i osób z niepełnosprawnościami, 
jak również konieczność zwiększenia roli 
teleopieki i telemedycyny ze szczególnym 
naciskiem na poszanowanie godności 
ludzkiej;

Or. en

Poprawka 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury; mając na 
uwadze, że te rodzaje presji będą się 
nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny;

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury; mając na 
uwadze, że te rodzaje presji będą się 
nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny; 
wskazuje również na konieczność 
powszechnego zapewnienia dostępności 
produktów i usług względem osób ze 
szczególnymi potrzebami zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania;

Or. pl
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Poprawka 7
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury; mając na 
uwadze, że te rodzaje presji będą się 
nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny;

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury, a także na 
środowisko; mając na uwadze, że te 
rodzaje presji będą się nasilać wskutek 
zmniejszania się liczby ludności aktywnej 
zawodowo i wyższego wskaźnika 
obciążenia demograficznego; mając na 
uwadze kluczową rolę wysokiej jakości 
usług publicznych i prywatnych, zwłaszcza 
w zakresie opieki nad dziećmi, opieki 
długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 
należytej oceny roli teleopieki i 
telemedycyny przed zwiększeniem zakresu 
ich stosowania w celu zapewnienia 
wysokiej jakości leczenia, bezpieczeństwa 
pacjentów, dostępności dla wszystkich 
grup i ochrony danych;

Or. en

Poprawka 8
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
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na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury; mając na 
uwadze, że te rodzaje presji będą się 
nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny;

na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie w zakresie zdrowia, opieki 
społecznej i usług socjalnych czy 
infrastruktury; mając na uwadze, że te 
rodzaje presji będą się nasilać wskutek 
zmniejszania się liczby ludności aktywnej 
zawodowo, wyższego wskaźnika 
obciążenia demograficznego oraz coraz 
większej częstości występowania chorób 
przewlekłych; mając na uwadze kluczową 
rolę dostępnych, przystępnych cenowo, 
odpornych i wysokiej jakości usług 
publicznych i prywatnych, zwłaszcza w 
zakresie opieki nad dziećmi, opieki 
długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny;

Or. en

Poprawka 9
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury; mając na 
uwadze, że te rodzaje presji będą się 
nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne, w tym związane z 
imigracją, pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury; mając na 
uwadze, że te rodzaje presji będą się 
nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
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zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny; dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny;

Or. fr

Poprawka 10
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury; mając na 
uwadze, że te rodzaje presji będą się 
nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny;

A. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą, społeczną i 
terytorialną wywieraną na rządy państw 
członkowskich oraz władze lokalne i 
regionalne w zakresie zapewniania usług 
publicznych, szczególnie opieki 
społecznej, opieki nad osobami starszymi i 
usług socjalnych czy infrastruktury; mając 
na uwadze, że te rodzaje presji będą się 
nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny;

Or. en

Poprawka 11
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiany A. mając na uwadze, że zmiany 
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demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie opieki społecznej i usług 
socjalnych czy infrastruktury; mając na 
uwadze, że te rodzaje presji będą się 
nasilać wskutek zmniejszania się liczby 
ludności aktywnej zawodowo i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi, 
opieki długoterminowej, ośrodków opieki 
dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny;

demograficzne pociągają za sobą znaczną 
presję gospodarczą i społeczną wywieraną 
na państwa członkowskie oraz władze 
lokalne i regionalne w zakresie 
zapewniania usług publicznych, 
szczególnie świadczeń emerytalnych, 
opieki społecznej i usług socjalnych czy 
infrastruktury; mając na uwadze, że te 
rodzaje presji będą się nasilać wskutek 
zmniejszania się liczby ludności aktywnej 
zawodowo, braku długofalowych strategii 
z zakresu polityki społecznej i wyższego 
wskaźnika obciążenia demograficznego; 
mając na uwadze kluczową rolę wysokiej 
jakości usług publicznych, zwłaszcza w 
zakresie opieki zdrowotnej, opieki nad 
dziećmi, opieki długoterminowej i 
ośrodków opieki dziennej;

Or. en

Poprawka 12
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ambitne 
inwestycje i miejsca pracy są tym 
potrzebniejsze w regionach 
wyludniających się, by pobudzić ich 
ożywienie gospodarcze i długoterminową 
konkurencyjność na jednolitym rynku, a 
tym samym odwrócić negatywne tendencje 
demograficzne; mając na uwadze, że 
instrumenty polityki spójności muszą 
uwzględniać wielorakie czynniki 
wpływające na decyzję o pozostaniu na 
danym obszarze lub jego opuszczeniu, 
związane z brakiem atrakcyjności, takie 
jak słaba infrastruktura, ograniczony 
dostęp do usług publicznych, niskie 
wskaźniki dostępu do internetu oraz brak 
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możliwości kształcenia i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 13
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że przyrost 
naturalny w Unii jest od 2012 r. ujemny1a; 
mając na uwadze, że mediana wieku w 
UE-28 wzrosła z 38,3 lat w 2001 r. do 43,1 
lat w roku 2018; mając na uwadze, że od 
2010 r. liczba ludności aktywnej 
zawodowo zmniejsza się, a prognozy 
wskazują na jej stały spadek1b; mając na 
uwadze, że w ciągu najbliższych 50 lat 
liczba ludności aktywnej zawodowo 
prawdopodobnie zmniejszy się o 18 %1c;
_________________
1a Eurostat, Statystyki dotyczące ludności i 
przyrostu ludności, lipiec 2020 r. 
1b Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego, Perspektywy 
demograficzne Unii Europejskiej, marzec 
2020 r., s. 3.
1c Komisja Europejska, Sprawozdanie na 
temat skutków zmian demograficznych, 
czerwiec 2020 r., s. 15.

Or. en

Poprawka 14
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
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Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że na tendencje 
demograficzne w UE wpływa swobodny 
przepływ osób; mając na uwadze, że 
nierówności w UE mogą zmuszać 
pracowników do poszukiwania pracy w 
innym państwie członkowskim; mając na 
uwadze, że niektóre obszary coraz bardziej 
wyludniają się ze względu na migrację do 
miast lub innych regionów czy państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 15
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Europejczycy 
mogą cieszyć się dłuższym i zdrowszym 
życiem oraz że oczekiwana długość życia 
w chwili urodzenia wzrosła w ciągu 
ostatnich pięciu dekad o około dziesięć lat 
zarówno w przypadku mężczyzn, jak i 
kobiet; mając na uwadze, że oczekiwana 
długość życia w chwili urodzenia powinna 
w 2070 r. osiągnąć 86,1 lat dla mężczyzn i 
90,3 lat dla kobiet1a;
_________________
1a Sprawozdanie Komisji Europejskiej na 
temat skutków zmian demograficznych. 

Or. en

Poprawka 16
Anne Sander
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Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że regiony 
wiejskie są szczególnie wrażliwe na 
zmiany demograficzne;

Or. fr

Poprawka 17
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że w 2018 r. 
wskaźnik obciążenia demograficznego 
wynosił 54,6 % w UE-28, a wskaźnik 
obciążenia demograficznego osobami 
starszymi – 30,5 %; mając na uwadze, że 
zgodnie z przewidywaniami wskaźnik 
obciążenia demograficznego osobami 
starszymi ma wzrosnąć do 62 % do 2030 
r.2a; mając na uwadze, że według 
szacunków w UE żyje 100 milionów osób z 
niepełnosprawnościami; mając na 
uwadze, że w 2018 r. około jedna czwarta 
ludności Unii doświadczała długotrwałych 
ograniczeń z powodu problemów 
zdrowotnych; mając na uwadze, że w 
2004 r. prawie połowa osób starszych 
zgłosiła trudności w wykonywaniu co 
najmniej jednej czynności dotyczącej 
opieki osobistej lub prowadzenia 
gospodarstwa domowego2b;
_________________
2a Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego, Perspektywy 
demograficzne Unii Europejskiej, marzec 
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2020 r., s. 5–6.
2b Eurostat, Statystyki dotyczące 
ograniczeń funkcjonalnych i ograniczeń 
aktywności, listopad 2019 r.

Or. en

Poprawka 18
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że długotrwałe 
koncentrowanie się na konkurencyjności i 
podejściu rynkowym okazało się 
nieodpowiednie do rozwiązania problemu 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi i regionami, spowodowało 
utratę wielu miejsc pracy i pogłębiło 
dezindustrializację całych regionów; 
mając na uwadze, że tylko inwestowanie 
dużych kwot ze środków publicznych może 
zagwarantować prawdziwie równy, 
zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, w 
tym wysokiej jakości miejsca pracy, oraz 
osiąganie ambitnych celów społecznych i 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 19
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że w związku z 
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utrzymującymi się tendencjami 
demograficznymi ubóstwo wśród osób 
starszych będzie prawdopodobnie 
stanowić coraz większy problem; mając na 
uwadze, że w 2018 r. w UE-27 15,5 % 
osób w wieku co najmniej 65 lat było 
zagrożonych ubóstwem1b; mając na 
uwadze, że kobiety są bardziej narażone 
na ubóstwo wśród osób starszych;
_________________
1b Sprawozdanie Komisji Europejskiej na 
temat skutków zmian demograficznych. 

Or. en

Poprawka 20
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że negatywne 
tendencje demograficzne zwiększają 
zapotrzebowanie na większą solidarność 
międzypokoleniową; mając na uwadze, że 
rolę teleopieki i telemedycyny trzeba 
będzie zwiększyć w celu zagwarantowania 
dostępu do opieki zdrowotnej we 
wszystkich regionach UE;

Or. en

Poprawka 21
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że oczekiwana 
długość życia kobiet w chwili urodzenia 
jest o 5,5 roku wyższa niż mężczyzn3a; 
mając na uwadze, że kobiety ponoszą 
nieproporcjonalnie większy ciężar 
formalnej i nieformalnej opieki nad 
dziećmi, osobami starszymi i osobami z 
niepełnosprawnościami; mając na 
uwadze, że jedna trzecia kobiet w grupie 
wiekowej 20–64 lata nie podejmuje płatnej 
pracy z powodu obowiązków rodzinnych 
lub opiekuńczych, podczas gdy w grupie 
mężczyzn nieaktywnych zawodowo 
odsetek ten wynosi zaledwie 5 %3b; mając 
na uwadze, że przeważająca liczba kobiet 
wśród opiekunów nieformalnych nie tylko 
negatywnie wpływa na udział kobiet w 
rynku pracy, ale również naraża je na 
zależność ekonomiczną, ubóstwo i 
wykluczenie społeczne; mając na uwadze, 
że na obszarach wiejskich wiele kobiet, 
oprócz wykonywania istotnych 
obowiązków rodzinnych i opiekuńczych, 
wspiera przedsiębiorstwa rodzinne w 
sektorze rolnictwa i wykonuje dodatkowe 
prace, które często pozostają 
„niewidoczne”3c;
_________________
3a Komisja Europejska, Sprawozdanie na 
temat skutków zmian demograficznych, 
czerwiec 2020 r., s. 7.
3b EIGE, Wskaźnik równouprawnienia 
płci 2019. Równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym, 2020 r., s. 79. 
3c Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego, Perspektywy 
demograficzne Unii Europejskiej, marzec 
2020 r., s. 15.

Or. en

Poprawka 22
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
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Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie i sektor rolno-spożywczy stanowią 
ważny element tkanki społecznej i 
osiągnięcia zrównoważonej gospodarki 
UE; mając na uwadze, że pracownicy 
rolni na obszarach wiejskich, zwłaszcza ci, 
którzy borykają się z niekorzystną sytuacją 
demograficzną, są wyjątkowo narażeni na 
większe ryzyko ubóstwa i wykluczenia 
społecznego;

Or. en

Poprawka 23
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że nierówności 
wewnątrz UE pogłębia polityka 
oszczędnościowa, polaryzacja 
przemysłowa i centralizacja dobrobytu; 
mając na uwadze, że Unia Europejska 
powinna przyjąć prawdziwą politykę 
społeczną i przemysłową oraz ambitne 
środki długoterminowe w celu równego 
rozwoju wszystkich regionów europejskich 
i zagwarantowania pozytywnej 
konwergencji społecznej;

Or. en

Poprawka 24
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
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Cicurel

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne mogą również stwarzać 
możliwości i nowe perspektywy rozwoju, 
między innymi dzięki popytowi na żywność 
wysokiej jakości, agroturystykę i 
ekoturystykę lub dzięki srebrnej 
gospodarce i innowacjom społecznym;

Or. en

Poprawka 25
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że w ostatnim 
dziesięcioleciu nastąpił wzrost odsetka 
jednoosobowych gospodarstw domowych; 
mając na uwadze, że wzrost ten jest 
szczególnie znaczący w przypadku 
jednoosobowych gospodarstw domowych 
prowadzonych przez osoby bezdzietne4a; 
mając na uwadze, że w 2019 r. odsetek 
kobiet żyjących w jednoosobowym 
gospodarstwie domowym wynosił aż 40 % 
i był ponad dwukrotnie wyższy niż odsetek 
żyjących samotnie mężczyzn4b;
_________________
4a Komisja Europejska, Skutki zmian 
demograficznych: dokument roboczy 
służb Komisji, czerwiec 2020 r., s. 21. 
4b Komisja Europejska, Sprawozdanie na 
temat skutków zmian demograficznych, 
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czerwiec 2020 r., s. 11.

Or. en

Poprawka 26
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że aby sprostać 
wyzwaniom demograficznym w sposób 
zrównoważony, Unia powinna chronić i 
zwiększać rolę inicjatyw i inwestycji 
publicznych, zwłaszcza w sektorach 
strategicznych uważanych za zbyt ważne, 
by można je było pozostawić 
mechanizmom rynkowym;

Or. en

Poprawka 27
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że za 
zagregowanymi danymi dotyczącymi 
zmian demograficznych kryją się znaczne 
różnice między państwami członkowskimi 
i wewnątrz nich; mając na uwadze, że 
spadek liczby ludności w niektórych 
regionach pogłębia istniejące nierówności 
i obniża jakość życia ludzi; mając na 
uwadze, że spadek liczby ludności ma 
większy wpływ na regiony, które już są 
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opóźnione w rozwoju;

Or. en

Poprawka 28
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw A f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Af. mając na uwadze, że stawienie 
czoła wyzwaniom demograficznym 
wymaga skoordynowanych działań i 
kompleksowego zestawu strategii z 
zakresu polityki, w tym ukierunkowanych 
środków w dziedzinie zatrudnienia, 
ochrony socjalnej, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, edukacji i umiejętności, w 
przypadku których opracowanie i 
uzyskanie efektów wymaga czasu; mając 
na uwadze, że niektóre negatywne skutki 
zmian demograficznych w najbardziej 
dotkniętych regionach wymagają 
natychmiastowej reakcji przy wsparciu 
instrumentów unijnych;

Or. en

Poprawka 29
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw A g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ag. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 obnażyła brak reakcji 
politycznych na skutki zmian 
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demograficznych w UE, takie jak brak 
odpowiednich zasobów mieszkaniowych, 
wysokiej jakości ośrodków opieki oraz 
wystarczających usług w zakresie opieki i 
wsparcia; mając na uwadze, że 
solidarność międzypokoleniowa ma 
kluczowe znaczenie dla pomyślnego 
wyjścia z kryzysu i stworzenia bardziej 
sprawiedliwych, integracyjnych i 
odpornych społeczeństw, w których prawa 
człowieka wszystkich pokoleń są 
jednakowo chronione, nikt nie jest 
pozostawiony samemu sobie w procesie 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
podstawowe usługi są publiczne i dostępne 
dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 30
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw A h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ah. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne nie powinny być 
postrzegane jedynie jako zagrożenie, lecz 
raczej jako skutek godnego pochwały 
wzrostu średniego trwania życia i jako 
zmiana strukturalna, która musi być 
zrównoważona społecznie, a także musi 
oznaczać uznanie, docenienie i 
wykorzystywanie potencjał ludzi w każdym 
wieku i która będzie wymagała 
zaangażowania decydentów na wszystkich 
właściwych szczeblach oraz udziału 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en
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Poprawka 31
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw A i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ai. mając na uwadze, że zarówno 
swobodny przepływ pracowników, jak i 
migracja wewnętrzna i zewnętrzna nadal 
będą miały wpływ na liczbę ludności na 
szczeblu unijnym, krajowym i 
regionalnym; mając na uwadze, że 
migracja i drenaż mózgów są często 
spowodowane dysproporcjami 
społecznymi i gospodarczymi między 
państwami, zarówno wewnątrz Unii, jak i 
między państwami UE a państwami 
trzecimi;

Or. en

Poprawka 32
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw A j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aj. mając na uwadze, że instrumenty 
polityki spójności są głównym źródłem 
inwestycji publicznych w UE, stanowią 8,5 
% rządowych inwestycji kapitałowych w 
UE, 41 % na poziomie UE-13 i ponad 50 
% w szeregu państw5a;
_________________
5a Komisja Europejska, Dane dotyczące 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, październik 2018 r.
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Or. en

Poprawka 33
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw A k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ak. mając na uwadze, że 
dyskryminacja ze względu na płeć, 
przekonania religijne, wiek, 
niepełnosprawność lub orientację 
seksualną jest zakazana i stanowi 
naruszenie podstawowych wartości Unii;

Or. en

Poprawka 34
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw A l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Al. mając na uwadze, że środki i 
strategie polityczne mające przeciwdziałać 
zmianom demograficznym nie mogą w 
żadnym wypadku podważać 
indywidualnych praw reprodukcyjnych;

Or. en

Poprawka 35
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Projekt opinii
Motyw A m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Am. mając na uwadze, że inwestowanie 
politykę opartą na prawach, zorientowaną 
na ludzi i opartą na dowodach, w tym w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, równości płci, opieki 
zdrowotnej i usług opiekuńczych oraz 
infrastruktury, są ważnymi elementami 
umożliwiającymi sprostanie wyzwaniom 
demograficznym;

Or. en

Poprawka 36
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze znaczenie 
włączenia przez UE kwestii 
demograficznych do wszystkich dziedzin 
polityki, m.in. uwzględnienia ich w jej 
pozycjach budżetowych;

B. mając na uwadze znaczenie 
wskazania przez Unię wyzwań 
demograficznych we wszystkich 
dziedzinach polityki oraz opracowania 
strategii, aby sprostać tym wyzwaniom 
(włączenie kwestii demograficznych w 
główny nurt polityki), w tym w procesie 
europejskiego semestru; mając na 
uwadze, że Parlament Europejski w 
rezolucji z 2011 r. w sprawie zmian 
demograficznych oraz ich konsekwencji 
dla polityki spójności oraz w rezolucji z 
2017 r. w sprawie wykorzystania 
instrumentów polityki spójności przez 
regiony w reakcji na zmiany 
demograficzne wezwał do wykorzystania 
wszystkich dostępnych instrumentów 
unijnych, w tym finansowania polityki 
spójności, w celu sprostania wyzwaniom w 
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obliczu zmian demograficznych;

Or. en

Poprawka 37
Antonius Manders

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze znaczenie 
włączenia przez UE kwestii 
demograficznych do wszystkich dziedzin 
polityki, m.in. uwzględnienia ich w jej 
pozycjach budżetowych;

B. mając na uwadze znaczenie 
włączenia przez UE kwestii 
demograficznych do wszystkich dziedzin 
polityki, m.in. uwzględnienia ich w jej 
pozycjach budżetowych; mając na 
uwadze, że UE ma do odegrania kluczową 
rolę we wspieraniu wymiany dobrych 
praktyk na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów oraz w 
opracowywaniu wytycznych i zaleceń 
dotyczących zapewnienia środowiska 
przyjaznego dla osób starszych;

Or. en

Poprawka 38
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze znaczenie 
włączenia przez UE kwestii 
demograficznych do wszystkich dziedzin 
polityki, m.in. uwzględnienia ich w jej 
pozycjach budżetowych;

B. mając na uwadze znaczenie 
włączenia przez UE kwestii 
demograficznych do wszystkich dziedzin 
polityki, m.in. uwzględnienia ich w jej 
pozycjach budżetowych; mając na 
uwadze, że zgodnie z art. 174 TFUE 
regionom, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunków demograficznych, należy 
poświęcić szczególną uwagę w tym 
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względzie;

Or. en

Poprawka 39
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze znaczenie 
włączenia przez UE kwestii 
demograficznych do wszystkich dziedzin 
polityki, m.in. uwzględnienia ich w jej 
pozycjach budżetowych;

B. mając na uwadze znaczenie 
priorytetowego włączenia przez UE 
kwestii demograficznych do wszystkich 
dziedzin polityki, m.in. uwzględnienia ich 
w jej pozycjach budżetowych; mając na 
uwadze, że kwestia imigracji jako 
rozwiązania w odpowiedzi na te wyzwania 
musi stać się przedmiotem prawdziwej 
demokratycznej debaty;

Or. fr

Poprawka 40
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze znaczenie 
włączenia przez UE kwestii 
demograficznych do wszystkich dziedzin 
polityki, m.in. uwzględnienia ich w jej 
pozycjach budżetowych;

B. mając na uwadze znaczenie 
włączenia przez UE kwestii 
demograficznych do wszystkich dziedzin 
polityki, m.in. uwzględnienia ich w jej 
odpowiednich pozycjach budżetowych, 
oraz znaczenie gromadzenia i 
monitorowania na dużą skalę 
wiarygodnych danych statystycznych na 
szczeblu UE w celu opracowania 
skutecznych rozwiązań politycznych;

Or. en
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Poprawka 41
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze znaczenie 
włączenia przez UE kwestii 
demograficznych do wszystkich dziedzin 
polityki, m.in. uwzględnienia ich w jej 
pozycjach budżetowych;

B. mając na uwadze, że sytuacja 
demograficzna poważnie wpływa na 
spójność społeczną, gospodarczą i 
terytorialną UE; mając na uwadze 
znaczenie włączenia przez UE kwestii 
demograficznych do wszystkich dziedzin 
polityki, m.in. uwzględnienia ich w jej 
pozycjach budżetowych;

Or. en

Poprawka 42
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze znaczenie 
włączenia przez UE kwestii 
demograficznych do wszystkich dziedzin 
polityki, m.in. uwzględnienia ich w jej 
pozycjach budżetowych;

B. mając na uwadze potrzebę 
włączenia przez UE kwestii 
demograficznych do wszystkich dziedzin 
polityki, w szczególności do polityki 
przemysłowej i polityki zrównoważonego 
rozwoju, m.in. uwzględnienia ich w jej 
długoterminowych priorytetach i 
pozycjach budżetowych;

Or. en

Poprawka 43
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop
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Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wyzwaniom 
demograficznym nie można sprostać bez 
unijnej strategii przemysłowej 
zapewniającej inwestycje publiczne, 
wysokiej jakości miejsca pracy, publiczne 
badania naukowe i innowacje, edukację 
publiczną i pobudzającej równy rozwój i 
zrównoważoność;

Or. en

Poprawka 44
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wszelka 
polityka dotycząca możliwości i wyzwań 
demograficznych musi być oparta na 
dowodach, ukierunkowana na ludzi i 
oparta na prawach, w szczególności na 
poszanowaniu indywidualnych praw 
reprodukcyjnych;

Or. en

Poprawka 45
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze potrzebę 
inwestowania w badania naukowe, 
gromadzenie danych i wymianę 



PE657.233v01-00 30/78 AM\1212531PL.docx

PL

najlepszych praktyk w celu uzyskania 
innowacyjnych i przyszłościowych 
rozwiązań umożliwiających sprostanie 
wyzwaniom demograficznym;

Or. en

Poprawka 46
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że przy 
określaniu i wdrażaniu wszystkich 
strategii politycznych i działań Unii należy 
zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego;

Or. en

Poprawka 47
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że nie uznaje się 
należycie znaczenia rodzin z dziećmi dla 
zrównoważonego charakteru całego 
systemu społecznego; mając na uwadze, 
że wsparcie dla rodzin, w tym dostępna 
infrastruktura opieki nad dziećmi, pomoc 
dla rodzin monoparentalnych i rodzin 
wychowujących dzieci z 
niepełnosprawnościami lub odpowiednie 
świadczenia finansowe na opiekę nad 
dziećmi w czasie urlopu macierzyńskiego i 
wychowawczego, może przyczynić się do 
walki z negatywnymi tendencjami 
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demograficznymi; mając na uwadze, że 
sprawiedliwe i odpowiednie uwzględnienie 
w programach emerytalnych wartości 
wychowania dzieci w okresie urlopu 
macierzyńskiego i wychowawczego należy 
do skutecznych sposobów docenienia 
wartości opieki nad dziećmi dla 
zrównoważonego charakteru systemu 
społecznego;

Or. en

Poprawka 48
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem młodzieży i starszych 
pracowników pozostaje jednym z 
największych wyzwań w regionach UE;

C. mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem młodzieży i starszych 
pracowników pozostaje kluczowym 
wyzwaniem dla wielu regionów w Unii, w 
szczególności w odniesieniu do 
długotrwałego bezrobocia i ubóstwa 
pracujących; mając na uwadze, że osoby 
młode musiały już ponieść 
nieproporcjonalnie duży ciężar kryzysu 
gospodarczo-finansowego z 2008 r.; 
mając na uwadze, że Unia potrzebuje 
trwałych rozwiązań i solidarności 
międzypokoleniowej, aby przezwyciężyć 
kryzys związany z COVID-19, a także 
przyszłe kryzysy;

Or. en

Poprawka 49
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Projekt opinii
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Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem młodzieży i starszych 
pracowników pozostaje jednym z 
największych wyzwań w regionach UE;

C. mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem młodzieży i starszych 
pracowników pozostaje jednym z 
największych wyzwań w regionach UE; 
mając na uwadze, że fundusze 
strukturalne i inwestycyjne powinny być 
wykorzystywane bardziej proaktywnie w 
celu poprawy zdolności do zatrudnienia i 
stabilności osób młodych i starszych na 
rynku pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem najbardziej 
wyludnionych obszarów wiejskich i 
oddalonych;

Or. en

Poprawka 50
Antonius Manders

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem młodzieży i starszych 
pracowników pozostaje jednym z 
największych wyzwań w regionach UE;

C. mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem młodzieży i starszych 
pracowników pozostaje jednym z 
największych wyzwań w regionach UE; 
mając na uwadze, że istnienie miejsc 
pracy i możliwości, ale również wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych, 
podnosi jakość życia w regionach UE, 
umożliwiając im przeciwdziałanie 
wyludnieniu;

Or. en

Poprawka 51
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt opinii
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Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem młodzieży i starszych 
pracowników pozostaje jednym z 
największych wyzwań w regionach UE;

C. mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem młodzieży i starszych 
pracowników pozostaje jednym z 
największych wyzwań w regionach UE 
oraz że polityka otwarcia naszych rynków 
na nieuczciwą konkurencję w części 
odpowiada za dramatyczną sytuację, w 
której się te osoby znajdują;

Or. fr

Poprawka 52
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem młodzieży i starszych 
pracowników pozostaje jednym z 
największych wyzwań w regionach UE;

C. mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem młodzieży i starszych 
pracowników pozostaje jednym z 
największych wyzwań w UE; mając na 
uwadze, że istnienie miejsc pracy i 
możliwości, a także wysokiej jakości usług 
publicznych, wzmacnia obszary wiejskie i 
pozwala powstrzymać ich wyludnianie się;

Or. en

Poprawka 53
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem młodzieży i starszych 
pracowników pozostaje jednym z 

C. mając na uwadze, że walka z 
nierównością, wykluczeniem i 
bezrobociem młodzieży i osób starszych 
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największych wyzwań w regionach UE; pozostaje jednym z największych wyzwań 
w regionach UE; mając na uwadze, że 
negatywne zmiany demograficzne 
zwiększają zapotrzebowanie na większą 
solidarność międzypokoleniową;

Or. en

Poprawka 54
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem młodzieży i starszych 
pracowników pozostaje jednym z 
największych wyzwań w regionach UE;

C. mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem młodzieży i starszych 
pracowników pozostaje jednym z 
największych wyzwań w regionach UE; 
mając na uwadze, że stopa bezrobocia 
wśród młodzieży w UE dramatycznie 
wzrosła z powodu pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 55
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zwiększenie 
integracyjnego charakteru rynku pracy w 
odniesieniu do szczególnych potrzeb 
niektórych grup, takich jak osoby z 
niepełnosprawnościami lub starsi 
pracownicy, którzy chcą pozostać aktywni 
na rynku pracy, może złagodzić 
negatywne skutki wywołane zmianami 
demograficznymi;

Or. en
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Poprawka 56
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zatrudnienie 
nie zawsze gwarantuje odpowiedni poziom 
życia; mając na uwadze, że ubóstwo 
pracujących znacząco wzrasta; mając na 
uwadze, że nadal bardzo trudno osiągnąć 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym; mając na uwadze, że dostęp 
do urlopów ze względów rodzinnych i 
elastyczne warunki pracy nie są zawsze 
odpowiednio zagwarantowane;

Or. en

Poprawka 57
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że sprawiedliwy 
i zrównoważony model produkcji 
koncentrujący się na spójności 
terytorialnej powinien stawiać 
pracowników, ich przedstawicieli i związki 
zawodowe, a także interesy pracowników i 
zdobywaną przez wiele lat wiedzę fachową 
u podstaw rozwoju, aby zapewnić 
demokratyczne funkcjonowanie;

Or. en

Poprawka 58
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José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że wspólna 
polityka demograficzna w ramach 
traktatu lizbońskiego miałaby ogromne 
znaczenie dla odwrócenia obecnych 
tendencji demograficznych, wspierania 
spójności terytorialnej, gospodarczej i 
społecznej oraz zmniejszenia bezrobocia w 
UE;

Or. en

Poprawka 59
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wpływa na tendencje 
demograficzne; mając na uwadze, że 
reakcja publiczna na pandemię powinna 
polegać na usunięciu nierówności i 
wzmocnieniu spójności społecznej i 
terytorialnej; mając na uwadze, że 
związane z pandemią środki wsparcia 
publicznego dla przedsiębiorstw 
prywatnych, ułatwione przez tymczasowe 
uelastycznienie zasad pomocy państwa, 
oraz masowe zwolnienia z pracy mogą 
zwiększyć nierówności między regionami i 
potwierdzić konieczność prowadzenia 
polityki gwarantującej wysokiej jakości 
miejsca pracy, zarówno w fazie ożywienia 
gospodarczego, jak i w fazie odbudowy;

Or. en
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Poprawka 60
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci stanowi prawo 
podstawowe i wspólną wartość UE oraz 
jest koniecznym warunkiem osiągnięcia 
przez UE celów w zakresie wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia i spójności 
społecznej; mając na uwadze, że kobiety, 
szczególnie powyżej 60. roku życia, są 
bardziej narażone na ubóstwo i 
wykluczenie społeczne niż mężczyźni;

Or. en

Poprawka 61
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania europejskiej strategii w 
zakresie zmian demograficznych, 
zapewniającej kompleksowe i 
zintegrowane podejście do wyzwań i 
niekorzystnych warunków 
demograficznych, o których mowa w art. 
174 TFUE, a tym samym zabezpieczającej 
gospodarkę oraz zapewniającej włączenie 
społeczne słabszych grup społecznych i 
tworzenie miejsc pracy w regionach UE;

Or. en
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Poprawka 62
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania środków z funduszy 
spójności, zwłaszcza EFRR i ESF, w celu 
zwiększenia dostępności przestrzeni 
publicznej do potrzeb osób ze specjalnymi 
potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, 
z dziećmi i osób starszych;

1. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania środków z funduszy 
spójności w celu zwiększenia 
atrakcyjności obszarów o poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunkach 
demograficznych, a zwłaszcza środków z 
EFRR i ESF, w celu zwiększenia 
dostępności przestrzeni publicznej do 
potrzeb dzieci, osób starszych i osób ze 
specjalnymi potrzebami, w tym z 
niepełnosprawnością, zgodnie z 
europejskim aktem w sprawie dostępności; 
podkreśla potrzebę zapewnienia integracji 
gospodarczej i społecznej pracowników z 
niepełnosprawnościami oraz zwalczania 
wszelkich form dyskryminacji w celu 
osiągnięcia bardziej integracyjnego rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 63
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania środków z funduszy 
spójności, zwłaszcza EFRR i ESF, w celu 
zwiększenia dostępności przestrzeni 
publicznej dla osób ze specjalnymi 
potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, 
z dziećmi i osób starszych;

1. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania środków z funduszy 
spójności, zwłaszcza EFRR i ESF, w celu 
zwiększenia dostępności przestrzeni 
publicznej dla osób ze specjalnymi 
potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, 
z dziećmi i osób starszych; podkreśla 
znaczenie zapewnienia pełnego udziału 
zainteresowanych obywateli w procesie 
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demokratycznym; podkreśla również 
znaczenie zaangażowania odpowiednich 
przedstawicieli organizacji pozarządowych 
i zainteresowanych stron;

Or. en

Poprawka 64
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania środków z funduszy 
spójności, zwłaszcza EFRR i ESF, w celu 
zwiększenia dostępności przestrzeni 
publicznej dla osób ze specjalnymi 
potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, 
z dziećmi i osób starszych;

1. wzywa państwa członkowskie do 
włączenia wyzwań demograficznych do 
głównego nurtu polityki oraz do 
starannego planowania wykorzystania 
środków z funduszy spójności, zwłaszcza 
EFRR, ESF i przyszłego EFS+, w celu 
przeciwdziałania zmianom 
demograficznym w sposób oparty na 
prawach i sprawiedliwy społecznie, ze 
szczególnym uwzględnieniem słabszych 
grup społecznych i grup w niekorzystnej 
sytuacji, w tym osób z 
niepełnosprawnościami, osób samotnie 
wychowujących dzieci, dzieci i osób 
starszych;

Or. en

Poprawka 65
Antonius Manders

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania środków z funduszy 

1. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania środków z funduszy 
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spójności, zwłaszcza EFRR i ESF, w celu 
zwiększenia dostępności przestrzeni 
publicznej dla osób ze specjalnymi 
potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, 
z dziećmi i osób starszych;

spójności, zwłaszcza EFRR i ESF, w celu 
poprawy jakości życia w przestrzeni 
publicznej dla wszystkich, zwłaszcza w 
regionach UE, oraz zwiększenia 
dostępności przestrzeni publicznej dla osób 
ze specjalnymi potrzebami, w tym z 
niepełnosprawnością, z dziećmi i osób 
starszych;

Or. en

Poprawka 66
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania środków z funduszy 
spójności, zwłaszcza EFRR i ESF, w celu 
zwiększenia dostępności przestrzeni 
publicznej dla osób ze specjalnymi 
potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, 
z dziećmi i osób starszych;

1. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania środków z funduszy 
spójności, zwłaszcza EFRR i ESF, w celu 
zwiększenia dostępności przestrzeni 
publicznej dla osób ze specjalnymi 
potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, 
z dziećmi i osób starszych, a także w celu 
promowania dostępnych, przystępnych 
cenowo i odpornych systemów opieki 
zdrowotnej w Unii;

Or. en

Poprawka 67
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania środków z funduszy 
spójności, zwłaszcza EFRR i ESF, w celu 
zwiększenia dostępności przestrzeni 

1. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania środków z Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności oraz funduszy spójności, 
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publicznej dla osób ze specjalnymi 
potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, 
z dziećmi i osób starszych;

zwłaszcza EFRR i ESF, w celu wspierania 
spójności terytorialnej i zwiększenia 
dostępności przestrzeni publicznej dla osób 
ze specjalnymi potrzebami, w tym z 
niepełnosprawnością, z dziećmi i osób 
starszych;

Or. en

Poprawka 68
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący instrumentu REACT-
EU, który ma na celu zwiększenie w 
latach 2014–2020 kwoty finansowania 
przeznaczonego na EFRR, EFS i FEAD; 
wyraża jednak głębokie zaniepokojenie, że 
to tymczasowe finansowanie jest 
niewystarczające, by stawić czoła 
społecznemu wymiarowi kryzysu 
związanego z COVID-19, w tym 
najbardziej palącym wyzwaniom 
demograficznym; wzywa Komisję do 
zapewnienia wystarczającej elastyczności i 
zmniejszenia niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych przy korzystaniu z tych 
funduszy, przy jednoczesnym ścisłym 
monitorowaniu ich skuteczności i skutków 
społecznych oraz składaniu sprawozdań w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 69
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że unijna polityka musi 
obejmować strategie na rzecz inwestycji 
publicznych, promujące przywrócenie 
jakości zatrudnienia i możliwości 
produkcyjnych w całej UE, aby wesprzeć 
równy i zrównoważony rozwój wszystkich 
regionów UE, zwłaszcza w takich 
sektorach strategicznych jak opieka 
zdrowotna, cyfryzacja i energetyka; wzywa 
Komisję do promowania wykorzystywania 
inwestycji publicznych do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy i osiągania 
ambitnych celów społecznych i 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 70
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Atidzhe 
Alieva-Veli, Stéphane Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
inwestowania w kampanie profilaktyczne i 
promocyjne w dziedzinie zdrowia, w 
infrastrukturę, wczesną diagnostykę i 
ochronę socjalną podczas opieki 
długoterminowej, aby sprostać rosnącemu 
zapotrzebowaniu i zapewnić każdemu 
prawo do terminowego dostępu do dobrej 
jakości profilaktycznej i leczniczej opieki 
zdrowotnej po przystępnych cenach, 
zgodnie z postanowieniami europejskiego 
filaru praw socjalnych;

Or. en
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Poprawka 71
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uznaje istotną rolę, jaką polityka 
spójności i WPR mogłyby odegrać we 
wspieraniu i zwiększaniu zdolności do 
zatrudnienia i integracji kobiet na 
obszarach wiejskich i oddalonych 
borykających się z problemami 
demograficznymi, oraz wzywa państwa 
członkowskie do lepszego wykorzystania w 
tym celu odpowiednich funduszy;

Or. en

Poprawka 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
dostępności produktów i usług 
finansowanych ze środków funduszy 
spójności względem osób ze specjalnymi 
potrzebami zgodnie z koncepcją 
uniwersalnego projektowania;

Or. pl

Poprawka 73
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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1a. podkreśla zasadniczy wpływ stale 
rozwijających się technologii cyfrowych 
na codzienne życie ludzi, w związku z 
czym zwraca uwagę na konieczność 
zapewnienia szybkich łączy 
szerokopasmowych oraz niezbędnego i 
nowoczesnego wyposażenia technicznego 
w szkołach, szpitalach i wszystkich innych 
odpowiednich publicznych i prywatnych 
obiektach usługowych, w tym rozwoju 
skutecznego e-rządzenia, aby w 
dostatecznym stopniu zapewnić ludziom 
na obszarach wiejskich i oddalonych 
możliwość prowadzenia normalnego 
życia;

Or. en

Poprawka 74
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
ambitny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym 
narzędziem ułatwiającym taką 
transformację i osiągnięcie ambitnych 
celów w zakresie klimatu przy 
jednoczesnym uwzględnieniu skutków 
społecznych i terytorialnych;

Or. en

Poprawka 75
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa do znacznego zwiększenia 
środków budżetowych na EFS+ we 
wniosku dotyczącym wieloletnich ram 
finansowych na okres 2021–2027;

Or. en

Poprawka 76
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania negatywnym skutkom 
zmian demograficznych w sposób oparty 
na prawach i sprawiedliwy społecznie, 
zgodnie z zasadami europejskiego filaru 
praw socjalnych i ze szczególnym 
uwzględnieniem reform strukturalnych na 
rzecz bardziej integracyjnego rynku pracy, 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i 
możliwości zatrudnienia na słabiej 
rozwiniętych obszarach lub w regionach 
zagrożonych wyludnieniem i terytoriach 
najbardziej oddalonych; podkreśla w tym 
kontekście znaczenie ciągłego 
przekwalifikowywania i podnoszenia 
kwalifikacji pracowników, środowiska 
pracy przyjaznego dla osób starszych, a 
także bezpieczeństwa i higieny pracy w 
celu zapewnienia ludziom możliwości 
pracy do osiągnięcia ustawowego wieku 
emerytalnego; podkreśla konieczność 
wspierania rokowań zbiorowych i 
zwiększenia zakresu ich stosowania w celu 
zapewnienia wszystkim godnych 
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warunków pracy;

Or. en

Poprawka 77
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. podkreśla konieczność obniżenia 
wskaźnika obciążenia demograficznego 
przez zmniejszenie bezrobocia 
długotrwałego i ubóstwa pracujących, a 
także bezrobocia młodzieży i osób 
starszych; przypomina, że powszechny 
dostęp do przystępnej cenowo opieki nad 
dziećmi oraz innych usług opiekuńczych i 
wsparcia jest dla wielu osób, w 
szczególności dla kobiet i osób samotnie 
wychowujących dzieci, warunkiem 
podjęcia lub utrzymania aktywności 
zawodowej oraz zapewnienia zdrowej 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym;

Or. en

Poprawka 78
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. wzywa Komisję do uwzględniania 
problematyki płci we wszystkich środkach 
i strategiach politycznych dotyczących 
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zmian demograficznych, w tym w przyszłej 
zielonej księdze w sprawie starzenia się 
społeczeństwa i długoterminowej wizji dla 
obszarów wiejskich; ponownie podkreśla 
konieczność zlikwidowania luki w 
zatrudnieniu, luki płacowej i luki 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; zachęca państwa 
członkowskie do wykorzystania funduszy 
spójności w celu poprawy poziomu 
zatrudnienia i integracji kobiet, zwłaszcza 
na obszarach słabiej rozwiniętych i 
wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb kobiet powracających na rynek 
pracy w starszym wieku;

Or. en

Poprawka 79
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. podkreśla, że inwestycje w politykę 
opartą na prawach, zorientowaną na ludzi 
i opartą na dowodach, w tym w dziedzinie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, 
równości płci, opieki zdrowotnej i usług 
opiekuńczych oraz infrastruktury, są 
ważnym elementem umożliwiającym 
sprostanie wyzwaniom demograficznym;

Or. en

Poprawka 80
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
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Ustęp 1 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1g. wzywa Komisję do wspierania 
spójności gospodarczej i społecznej oraz 
integralnego podejścia do rozwiązywania 
problemów związanych ze zmianami 
demograficznymi, tak aby odwrócenie 
negatywnych skutków zmian 
demograficznych w jednym państwie 
członkowskim lub regionie nie odbywało 
się ze szkodą dla innych państw 
członkowskich lub regionów; zwraca 
uwagę na znaczne różnice w bezwzględnej 
wysokości minimalnych dochodów i 
emerytur gwarantujących godne życie w 
różnych regionach i rodzajach 
społeczności; podkreśla znaczenie 
wspierania włączenia społecznego przez 
partnerstwo z partnerami społecznymi, 
społeczeństwem obywatelskim, władzami 
regionalnymi i lokalnymi oraz z ludnością 
lokalną w opracowywaniu i wdrażaniu 
polityki i konkretnych środków;

Or. en

Poprawka 81
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 1 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1h. podkreśla zapotrzebowanie na 
usługi wsparcia i doradztwa, które 
zapewniają ludziom perspektywę cyklu 
życia i przeciwdziałają dyskryminacji 
strukturalnej ze względu na wiek, 
zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia6a; 
wzywa do wspierania krajowych 
publicznych służb zatrudnienia i 
europejskiej sieci publicznych służb 
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zatrudnienia, zwłaszcza w ich wysiłkach 
na rzecz wspierania osób długotrwale 
nieaktywnych zawodowo i osób starszych 
poszukujących pracy;
_________________
6a OECD, Zmiany demograficzne a rozwój 
lokalny: kurczenie się, rewitalizacja i 
dynamika społeczna, 2012 r., s. 14.

Or. en

Poprawka 82
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 1 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1i. wzywa państwa członkowskie do 
uznania wartości opieki nieformalnej oraz 
do poprawy ochrony socjalnej i wsparcia 
dla opiekunów nieformalnych;

Or. en

Poprawka 83
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 1 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1j. wzywa do przyjęcia dyrektywy 
ramowej w sprawie opieki 
długoterminowej, która określiłaby 
podstawowe zasady i dostarczyła opartych 
na dowodach kryteriów dotyczących 
dostępnej i wysokiej jakości 
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długoterminowej opieki i usług wsparcia 
w całej UE, a także ułatwiłaby wdrażanie 
alternatywnych podejść, promując 
przejście do usług ukierunkowanych na 
osoby i opartych na społecznościach;

Or. en

Poprawka 84
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 1 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1k. wzywa Komisję do zwiększenia 
wsparcia dla polityki migracyjnej i 
integracyjnej władz krajowych i 
lokalnych, zwłaszcza przez koordynację 
polityki, wymianę wiedzy i wsparcie 
finansowe; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do poprawy dostępu 
migrantów, zwłaszcza kobiet, do edukacji i 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 85
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje o przeznaczenie większych 
środków EFRR na poprawę infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej na 
obszarach o wysokich wskaźnikach 
starzenia się, dużym odsetku obszarów 

2. apeluje do państw członkowskich o 
wykorzystanie środków EFRR w celu 
rozwiązania problemu izolacji 
transportowej oraz poprawy infrastruktury 
cyfrowej i telekomunikacyjnej, w 
szczególności szerokopasmowego dostępu 
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wiejskich i depopulacji; do internetu na obszarach wiejskich, 
peryferyjnych i oddalonych, 
charakteryzujących się wysokim 
wskaźnikiem starzenia się społeczeństwa i 
borykają się z problemem drenażu 
mózgów, i zaznacza, że infrastruktura ta 
powinna być dostępna dla wszystkich, w 
celu wykorzystania potencjału zielonej, 
innowacyjnej i cyfrowej gospodarki, 
zapewnienia dostępu do usług wysokiej 
jakości oraz wspierania zakładania 
przedsiębiorstw i osiedlania się ludności, 
zwłaszcza młodzieży, na tych obszarach;

Or. en

Poprawka 86
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje o przeznaczenie większych 
środków EFRR na poprawę infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej na 
obszarach o wysokich wskaźnikach 
starzenia się, dużym odsetku obszarów 
wiejskich i depopulacji;

2. apeluje o przeznaczenie większych 
środków EFRR na poprawę infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej na 
obszarach o wysokich wskaźnikach 
starzenia się, dużym odsetku obszarów 
wiejskich i depopulacji, lecz podkreśla, że 
logika zintegrowanego obszaru 
gospodarczego z euro jako wspólną 
walutą zakłada de facto mobilność 
pracowników w obrębie Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 87
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. apeluje o przeznaczenie większych 
środków EFRR na poprawę infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej na 
obszarach o wysokich wskaźnikach 
starzenia się, dużym odsetku obszarów 
wiejskich i depopulacji;

2. apeluje o przeznaczenie większych 
środków EFRR na poprawę infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej na 
obszarach o wysokich wskaźnikach 
starzenia się, dużym odsetku obszarów 
wiejskich i depopulacji w celu poprawy 
dobrobytu, przeciwdziałania drastycznemu 
spadkowi liczby placówek medycznych, 
umożliwienia dostępu do usług 
publicznych, a także zwiększenia 
możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 88
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje o przeznaczenie większych 
środków EFRR na poprawę infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej na 
obszarach o wysokich wskaźnikach 
starzenia się, dużym odsetku obszarów 
wiejskich i depopulacji;

2. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania środków EFRR w celu 
poprawy infrastruktury transportowej i 
telekomunikacyjnej oraz wspierania 
niezależnego życia i mobilności, zwłaszcza 
na obszarach o wysokich wskaźnikach 
starzenia się, słabiej rozwiniętych i 
borykających się z depopulacją;

Or. en

Poprawka 89
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. apeluje o przeznaczenie większych 
środków EFRR na poprawę infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej na 
obszarach o wysokich wskaźnikach 
starzenia się, dużym odsetku obszarów 
wiejskich i depopulacji;

2. apeluje o przeznaczenie większych 
środków z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności i 
EFRR na poprawę infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej na 
obszarach o wysokich wskaźnikach 
starzenia się, dużym odsetku obszarów 
wiejskich, wysokiej stopie bezrobocia 
młodzieży i depopulacji;

Or. en

Poprawka 90
Antonius Manders

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje o przeznaczenie większych 
środków EFRR na poprawę infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej na 
obszarach o wysokich wskaźnikach 
starzenia się, dużym odsetku obszarów 
wiejskich i depopulacji;

2. apeluje o przeznaczenie większych 
środków EFRR na poprawę infrastruktury 
transportowej oraz stacjonarnej i mobilnej 
infrastruktury telekomunikacyjnej o dużej 
szybkości transmisji w regionach UE o 
wysokich wskaźnikach starzenia się, 
dużym odsetku obszarów wiejskich i 
depopulacji;

Or. en

Poprawka 91
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje o przeznaczenie większych 
środków EFRR na poprawę infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej na 
obszarach o wysokich wskaźnikach 
starzenia się, dużym odsetku obszarów 

2. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania środków EFRR w celu 
poprawy infrastruktury transportu 
publicznego i łączności publicznej na 
obszarach o wysokich wskaźnikach 
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wiejskich i depopulacji; starzenia się lub wysokiej stopie 
bezrobocia i depopulacji;

Or. en

Poprawka 92
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zachęca do wspierania inicjatyw 
infrastrukturalnych i rozwojowych, usług 
socjalnych oraz rozwoju placówek 
edukacyjnych i szkoleniowych w małych 
społecznościach na peryferyjnych 
obszarach wiejskich borykających się z 
problemem wyludnienia i starzenia się 
społeczeństwa;

Or. hu

Poprawka 93
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że infrastruktura cyfrowa i 
łączność odgrywają zasadniczą rolę w 
zapobieganiu przepaści cyfrowej, izolacji i 
wyludnieniu; podkreśla w związku z tym 
ogromne znaczenie wspierania szerszego 
stosowania przez przedsiębiorstwa w całej 
UE systemów telepracy, które mogą służyć 
jako narzędzie zatrzymywania 
przedsiębiorstw w regionie, wzmacniania 
społeczności lokalnych i przeciwdziałania 
wyludnianiu się obszarów wiejskich; 
wzywa Komisję do zaproponowania ram 
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prawnych mających na celu uregulowanie 
minimalnych i jasnych norm i warunków 
telepracy w całej UE oraz zapewnienie 
godnych warunków pracy;

Or. en

Poprawka 94
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że wydłużenie się 
oczekiwanej długości życia w chwili 
urodzenia zwiększa presję na usługi opieki 
długoterminowej, które zostały 
opracowane w innym kontekście 
demograficznym, a obecnie muszą 
odpowiadać potrzebom zdrowotnym i 
opiekuńczym starszego społeczeństwa; 
zwraca się zatem o zwiększenie środków 
przeznaczonych na ten cel z myślą o 
zaspokojeniu tych zwiększonych potrzeb;

Or. en

Poprawka 95
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że zapotrzebowanie na 
pracowników służby zdrowia 
prawdopodobnie wzrośnie, przy czym 
niektóre obszary geograficzne już teraz 
doświadczają niedoboru pracowników 
służby zdrowia; wzywa państwa 
członkowskie do zajęcia się tymi 
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niedoborami przez inwestowanie w 
umiejętności i zwiększenie atrakcyjności 
zawodów medycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wiejskich i 
oddalonych;

Or. en

Poprawka 96
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do wspomagania relokacji 
rodzin na obszary wiejskie, co oznacza 
inwestowanie w odpowiednie drogi 
dojazdowe, infrastrukturę edukacyjną i 
zdrowotną, a także promowanie 
działalności społecznej, kulturalnej i 
sportowej sprzyjającej zdrowszej jakości 
życia i optymalnej dla rozwoju dzieci, w 
sposób bardziej przystępny cenowo;

Or. en

Poprawka 97
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wyraża zaniepokojenie 
przepływami migracyjnymi europejskiej 
młodzieży z obszarów wiejskich na obszary 
miejskie i do państw trzecich; podkreśla, 
że aby zająć się tymi modelami migracji i 
zapobiec zmniejszeniu się liczby ludności 
w wieku produkcyjnym, należy zapewnić 
młodym ludziom możliwości w ich 
rodzinnych stronach; zauważa, że jeśli 
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problem ten nie zostanie właściwie 
rozwiązany, ewentualny wzrost liczby 
urodzeń doprowadzi jedynie do wzrostu 
migracji;

Or. en

Poprawka 98
Antonius Manders

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do większej mobilizacji 
środków w ramach ESF w celu 
skutecznego przeciwdziałania przepaści 
cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu 
zwłaszcza osób starszych;

3. wzywa do większej mobilizacji i 
inteligentnego łączenia środków w ramach 
ESF z zasobami krajowymi i lokalnymi w 
celu skutecznego przeciwdziałania 
przepaści cyfrowej i wykluczeniu 
cyfrowemu zwłaszcza osób starszych; 
wzywa zatem do stworzenia dostępnych i 
przystępnych cenowo możliwości 
zdobywania umiejętności cyfrowych w 
sposób dostosowany do potrzeb osób 
starszych, także przez zwiększenie 
wsparcia dla inicjatyw podejmowanych na 
zasadzie wolontariatu przez samych 
starszych ekspertów, np. za 
pośrednictwem Konfederacji 
Europejskich Starszych Ekspertów 
Świadczących Usługi (CESES);

Or. en

Poprawka 99
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do większej mobilizacji 3. wzywa państwa członkowskie do 
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środków w ramach ESF w celu 
skutecznego przeciwdziałania przepaści 
cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu 
zwłaszcza osób starszych;

większej mobilizacji środków w ramach 
ESF w celu skutecznego przeciwdziałania 
przepaści cyfrowej i wykluczeniu 
cyfrowemu zwłaszcza wśród młodzieży, 
osób starszych i osób z 
niepełnosprawnościami, a także do 
zapewnienia dostępu do narzędzi 
cyfrowych; wzywa zatem do stworzenia 
dostępnych i przystępnych cenowo 
możliwości zdobywania umiejętności 
cyfrowych w sposób dostosowany do 
potrzeb osób starszych; zwraca uwagę, że 
inicjatywy te mają większe szanse 
powodzenia, jeśli są powiązane z 
możliwościami wymiany 
międzypokoleniowej;

Or. en

Poprawka 100
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do większej mobilizacji 
środków w ramach ESF w celu 
skutecznego przeciwdziałania przepaści 
cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu 
zwłaszcza osób starszych;

3. wzywa do większej mobilizacji 
środków w ramach ESF, w połączeniu z 
inwestycjami krajowymi i lokalnymi, w 
celu skutecznego przeciwdziałania 
przepaści cyfrowej i wykluczeniu 
cyfrowemu zwłaszcza osób starszych; 
podkreśla znaczenie rozszerzenia 
programów nabywania umiejętności 
cyfrowych na osoby, które przekroczyły 
wiek emerytalny; wzywa do uwzględniania 
wyzwań demograficznych w Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby 
przeciwdziałać przede wszystkim 
wykluczeniu społecznemu, przepaści 
cyfrowej i ubóstwu energetycznemu;

Or. en
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Poprawka 101
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do większej mobilizacji 
środków w ramach ESF w celu 
skutecznego przeciwdziałania przepaści 
cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu 
zwłaszcza osób starszych;

3. wzywa do większej mobilizacji 
środków w ramach ESF w celu 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu i deprywacji materialnej, a 
także w celu skutecznego przeciwdziałania 
przepaści cyfrowej i wykluczeniu 
cyfrowemu zwłaszcza wśród osób w 
trudnej sytuacji, na obszarach oddalonych 
i wśród osób starszych; uważa w tym 
kontekście, że można by promować 
cyfryzację, robotyzację i sztuczną 
inteligencję w celu zwiększenia autonomii 
oraz poprawy warunków życia i zdrowia 
osób starszych;

Or. en

Poprawka 102
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do większej mobilizacji 
środków w ramach ESF w celu 
skutecznego przeciwdziałania przepaści 
cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu 
zwłaszcza osób starszych;

3. wzywa do większej mobilizacji 
środków w ramach ESF w celu 
skutecznego przeciwdziałania przepaści 
cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu 
zwłaszcza osób starszych; wzywa do 
większego wsparcia dla elastycznych 
sposobów pracy, które pozwalają ludziom 
zachować lepszą równowagę między 
życiem zawodowym a prywatnym lub 
połączyć obowiązki zawodowe z 
obowiązkami opiekuńczymi; zauważa, że 
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kryzys związany z COVID-19 pokazał, że 
przy odpowiednim wsparciu jest to 
zadanie możliwe do wykonania;

Or. en

Poprawka 103
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do większej mobilizacji 
środków w ramach ESF w celu 
skutecznego przeciwdziałania przepaści 
cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu 
zwłaszcza osób starszych;

3. wzywa do większej mobilizacji 
środków w ramach ESF w celu 
skutecznego przeciwdziałania przepaści 
cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu 
zwłaszcza osób starszych; wzywa państwa 
członkowskie do ułatwienia sprawiedliwej 
społecznie transformacji cyfrowej oraz do 
zapewnienia wszystkim obywatelom prawa 
i dostępu do przystępnej cenowo 
infrastruktury komunikacyjnej;

Or. en

Poprawka 104
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do większej mobilizacji 
środków w ramach ESF w celu 
skutecznego przeciwdziałania przepaści 
cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu 
zwłaszcza osób starszych;

3. wzywa do większej mobilizacji 
środków w ramach ESF w celu 
skutecznego przeciwdziałania przepaści 
cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu 
zwłaszcza na obszarach wiejskich i wśród 
osób starszych, uznając jednocześnie 
znaczenie programu na rzecz zatrudnienia 
i innowacji społecznych (EaSI) w 
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finansowaniu opieki długoterminowej;

Or. en

Poprawka 105
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do większej mobilizacji 
środków w ramach ESF w celu 
skutecznego przeciwdziałania przepaści 
cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu 
zwłaszcza osób starszych;

3. wzywa do większej mobilizacji 
środków w ramach ESF w celu 
skutecznego przeciwdziałania przepaści 
cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu 
zwłaszcza osób starszych i najbardziej 
potrzebujących kategorii osób, takich jak 
rodziny żyjące w ubogich gospodarstwach 
domowych;

Or. en

Poprawka 106
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że aby umożliwić 
osobom młodym i starszym pracę, naukę i 
aktywny udział we współczesnym 
społeczeństwie, trzeba dać im możliwość 
zdobycia przynajmniej podstawowych 
umiejętności cyfrowych; zauważa, że 
należy ponadto zapewnić dobry dostęp do 
internetu, ponieważ jest on niezbędny do 
utrzymywania kontaktów i podejmowania 
pracy, zwłaszcza w wyniku pandemii 
COVID-19;

Or. hu



PE657.233v01-00 62/78 AM\1212531PL.docx

PL

Poprawka 107
Antonius Manders

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję Europejską, aby w 
celu radykalnej poprawy i wzmocnienia 
reprezentacji osób starszych w procesie 
stanowienia prawa UE, na wzór 
istniejącego Europejskiego Parlamentu 
Młodzieży, rozważyła finansowanie z EFS 
„Europejskiego Parlamentu Osób 
Starszych” złożonego z doświadczonych 
wolontariuszy w starszym wieku 
doradzających prawodawcom UE w 
zakresie wpływu projektów aktów 
prawnych i przepisów UE na osoby 
starsze, a także przyczyniających się do 
zwiększenia wiedzy na temat UE i 
poparcia dla niej wśród seniorów;

Or. en

Poprawka 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do łączenia środków z 
funduszy spójności z zasobami państw 
członkowskich w celu realizacji 
kompleksowych działań na rzecz poprawy 
dostępności i zwiększenia dostępu do 
usług społecznych będących odpowiedzią 
na zmiany demograficzne;

Or. pl
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Poprawka 109
Antonius Manders

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję do zwiększenia 
zaangażowania, na przykład za 
pośrednictwem programu „Nowoczesne 
technologie w służbie osobom starszym”, 
który jest ważną inicjatywą w zakresie 
wspierania srebrnej gospodarki w UE, aby 
umożliwić osobom starszym i 
niesamodzielnym dłuższe życie we 
własnym domu w znanym im środowisku, 
w tym przez wykorzystanie technologii 
inteligentnego domu, ukierunkowanych 
na człowieka technologii informacyjno-
komunikacyjnych i sztucznej inteligencji 
oraz przez stałą wymianę najlepszych 
praktyk w całej UE;

Or. en

Poprawka 110
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że regiony powinny 
aktywniej wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
związku ze zmianami demograficznymi, 
szczególnie poprzez wspieranie 
programów szkoleniowych oraz 
przedsiębiorczości i srebrnej gospodarki.

4. podkreśla, że regiony powinny 
aktywniej wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
związku ze zmianami demograficznymi, 
szczególnie poprzez wspieranie 
podnoszenia kwalifikacji i 
przekwalifikowywania obywateli w celu 
dostosowania ich do potrzeb rynku pracy, 
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 
i srebrnej gospodarki; z zadowoleniem 
przyjmuje w związku z tym zaktualizowany 
europejski program na rzecz umiejętności, 
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który może przyczynić się do rozwiązania 
problemu niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej w regionach słabiej 
rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 111
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że regiony powinny 
aktywniej wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
związku ze zmianami demograficznymi, 
szczególnie poprzez wspieranie 
programów szkoleniowych oraz 
przedsiębiorczości i srebrnej gospodarki.

4. podkreśla, że regiony powinny 
aktywniej wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
związku ze zmianami demograficznymi, 
szczególnie poprzez wspieranie tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy na 
obszarach najsłabiej rozwiniętych, 
ograniczania niepewnych form 
zatrudnienia i ubóstwa pracujących oraz 
eliminowanie wykluczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 112
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że regiony powinny 
aktywniej wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
związku ze zmianami demograficznymi, 
szczególnie poprzez wspieranie 
programów szkoleniowych oraz 
przedsiębiorczości i srebrnej gospodarki.

4. podkreśla, że regiony powinny 
aktywniej wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
związku ze zmianami demograficznymi, 
szczególnie poprzez wspieranie 
programów szkoleniowych oraz 
przedsiębiorczości, wzmacnianie badań 
naukowych, kapitału ludzkiego, zdolności 
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do innowacji i srebrnej gospodarki.

Or. en

Poprawka 113
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że regiony powinny 
aktywniej wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
związku ze zmianami demograficznymi, 
szczególnie poprzez wspieranie 
programów szkoleniowych oraz 
przedsiębiorczości i srebrnej gospodarki.

4. podkreśla, że regiony i gminy 
powinny aktywniej wykorzystywać 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne w związku ze zmianami 
demograficznymi, szczególnie poprzez 
promowanie spójności terytorialnej, 
wspieranie programów szkoleniowych oraz 
przedsiębiorczości, MŚP i srebrnej 
gospodarki.

Or. en

Poprawka 114
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że regiony powinny 
aktywniej wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
związku ze zmianami demograficznymi, 
szczególnie poprzez wspieranie 
programów szkoleniowych oraz 
przedsiębiorczości i srebrnej gospodarki.

4. podkreśla, że regiony powinny 
aktywniej wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
związku z wyzwaniami demograficznymi, 
szczególnie poprzez wspieranie 
programów szkoleniowych, projektów 
międzyregionalnych i wymiany informacji 
oraz przedsiębiorczości i srebrnej 
gospodarki.

Or. en
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Poprawka 115
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że regiony powinny 
aktywniej wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
związku ze zmianami demograficznymi, 
szczególnie poprzez wspieranie 
programów szkoleniowych oraz 
przedsiębiorczości i srebrnej gospodarki.

4. podkreśla, że regiony powinny 
aktywniej wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
związku ze zmianami demograficznymi, 
szczególnie poprzez wspieranie 
programów edukacyjnych, szkoleniowych 
i podnoszących kwalifikacje, uczenia się 
przez całe życie oraz przedsiębiorczości i 
srebrnej gospodarki.

Or. en

Poprawka 116
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że regiony powinny 
aktywniej wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
związku ze zmianami demograficznymi, 
szczególnie poprzez wspieranie 
programów szkoleniowych oraz 
przedsiębiorczości i srebrnej gospodarki.

4. podkreśla, że państwa powinny 
aktywniej wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
związku ze zmianami demograficznymi, 
szczególnie poprzez wspieranie 
programów szkoleniowych oraz 
przedsiębiorczości i srebrnej gospodarki.

Or. fr

Poprawka 117
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
wzajemnego naśladowania dobrych 
przykładów i pomagania młodym ludziom 
w prowadzeniu niezależnego życia i 
zakładaniu rodzin, a także do zapewnienia 
młodym ludziom korzystnych warunków, 
m.in. w postaci dodatków 
mieszkaniowych, ulg podatkowych dla 
rodzin i preferencyjnych pożyczek;

Or. hu

Poprawka 118
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że środki proponowane 
w niniejszym akcie są niewystarczające, 
aby sprostać wyzwaniom 
demograficznym;

Or. fr

Poprawka 119
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia wielkiej debaty o demografii 
przez zaproponowanie wdrożenia 
referendów na temat imigracji w całej 
Europie w celu ukierunkowania 
odpowiedzi politycznych z poszanowaniem 
woli narodów Europy.
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Or. fr

Poprawka 120
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla rolę rodzin oraz 
posiadania rodziny i rodziny 
wielopokoleniowej jako pozytywnego 
modelu dla młodych ludzi oraz zachęca do 
zakładania rodzin i odpowiedzialnego 
posiadania dzieci w świetle starzenia się 
społeczeństwa;

Or. hu

Poprawka 121
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c podkreśla konieczność 
uwzględniania nauczania 
przedsiębiorczości i innych przydatnych 
umiejętności na wszystkich poziomach 
kształcenia i szkolenia, ponieważ 
zasiewanie ziaren przedsiębiorczości u 
młodych ludzi na wczesnym etapie 
umożliwi skuteczną walkę z bezrobociem 
młodzieży;

Or. hu

Poprawka 122
Dominique Bilde, France Jamet
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Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa, aby preferować ambitną i 
aktywną politykę pronatalistyczną w 
odpowiedzi na depopulację naszego 
kontynentu.

Or. fr

Poprawka 123
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do Komisji Europejskiej 
o przedstawienie wniosku w sprawie 
wspólnej polityki demograficznej w Unii 
Europejskiej; uważa, że wzmocniona 
współpraca mogłaby być odpowiednim 
mechanizmem do ustanowienia i 
wdrożenia tej polityki, oraz wzywa 
Komisję Europejską do współpracy w tym 
celu z państwami członkowskimi; uważa 
ponadto, że wspólna polityka 
demograficzna powinna być finansowana 
ze środków pochodzących z określonej 
linii w budżecie UE.

Or. en

Poprawka 124
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie odpowiednich, 
wiarygodnych i porównywalnych danych 
na temat zmian demograficznych; wzywa 
Komisję do przeglądu unijnych ram 
statystycznych przez podwyższenie górnej 
granicy wieku dla gromadzenia danych, 
uwzględnienie podczas gromadzenia 
danych osób mieszkających w placówkach 
opiekuńczych oraz dezagregację danych 
według kryterium płci i wieku, z pełnym 
poszanowaniem norm dotyczących 
prywatności i praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 125
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że skuteczna regionalna 
zdolność absorpcyjna unijnych funduszy 
spójności w dużym stopniu zależy od 
terytorialnych uwarunkowań 
gospodarczych; podkreśla wartość dodaną 
dialogu społecznego między podmiotami 
społeczeństwa obywatelskiego a władzami, 
na wszystkich etapach programowania, 
dla lepszego planowania i sprawniejszego 
wykorzystania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 126
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że aby podjąć wyzwania 
demograficzne, regiony powinny 
proaktywniej wykorzystywać EFS, aby 
zwalczać bezrobocie młodzieży oraz 
umożliwiać osobom młodym rozpoczęcie 
kariery zawodowej; zachęca państwa 
członkowskie do wspierania programów 
szkoleniowych dla młodzieży oraz 
rozwijania ducha przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 127
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że fundusze spójności 
powinny być wykorzystywane do 
wspierania aktywności osób starszych, w 
szczególności poprzez inicjatywy w 
zakresie innowacji społecznych mające na 
celu m.in. ułatwianie zatrudniania osób 
starszych, aktualizację ich umiejętności, 
zapewnienie im autonomii lub zachęcanie 
do wymiany międzypokoleniowej;

Or. en

Poprawka 128
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że wszystkim należy 
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zagwarantować sprawiedliwą i zdrową 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym; domaga się, aby walka z 
ubóstwem pracujących stała się jednym z 
głównych priorytetów UE.

Or. en

Poprawka 129
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że polityka zatrudnienia 
i inne odpowiednie strategie z zakresu 
polityki powinny angażować 
przedstawicieli pracowników i związki 
zawodowe w celu zapewnienia, by 
podstawę tych strategii stanowiły interesy 
pracowników;

Or. en

Poprawka 130
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Sylvie Brunet

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. uznaje, że czynnikami o ogromnym 
znaczeniu, które mają wpływ na 
demografię obszarów wiejskich i 
oddalonych, są możliwości odpowiedniej 
samorealizacji zawodowej, dostęp do 
usług publicznych oraz możliwości 
korzystania z oferty kulturalnej i 
wypoczynku; zachęca państwa 
członkowskie do uznania znaczenia 
obszarów wiejskich i oddalonych w całej 
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ich różnorodności oraz do rozwijania ich 
potencjału przez pobudzanie inwestycji w 
lokalną gospodarkę, wspieranie 
przedsiębiorczości i poprawę łączności;

Or. en

Poprawka 131
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa do proaktywnej wymiany 
dobrych praktyk i inicjatyw między 
władzami lokalnymi i regionalnymi w UE 
w celu wspierania lepszego zrozumienia 
wyzwań demograficznych, przewidywania 
ich wpływu na lokalne rynki pracy oraz 
opracowywania innowacyjnych i 
skutecznych strategii;

Or. en

Poprawka 132
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. ponawia swój apel do państw 
członkowskich o bezzwłoczne przyjęcie 
dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia 
w życie zasady równego traktowania osób 
bez względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną (COM(2008)0426 final, 2 lipca 
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2008 r.).

Or. en

Poprawka 133
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by pomoc udzielana z wykorzystaniem 
tymczasowych ram środków pomocy 
państwa nie nasilała trwałych zakłóceń i 
nierówności na jednolitym rynku i nie 
osłabiała tym samym spójności społecznej 
terytorialnej;

Or. en

Poprawka 134
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że zmniejszenie 
dysproporcji w poziomie rozwoju 
poszczególnych regionów oraz zacofania 
regionów najmniej uprzywilejowanych lub 
wysp, w szczególności obszarów wiejskich, 
wymaga dalszego wzmocnienia pozycji 
kobiet na tych obszarach zarówno pod 
względem gospodarczym, jak i 
społecznym, a także zapewnienia 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym oraz wspierania polityki 
prorodzinnej;
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Or. en

Poprawka 135
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. przypomina, że regiony najbardziej 
oddalone są szczególnie podatne na 
wyludnienie i wymagają specjalnego 
zestawu środków łagodzących negatywne 
zmiany demograficzne, z którymi często 
się borykają; wzywa państwa 
członkowskie do proaktywnego 
wykorzystywania dostępnych funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w celu 
sprostania wyzwaniom, przed którymi 
stoją te regiony;

Or. en

Poprawka 136
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. odrzuca objęcie funduszy 
strukturalnych i funduszy spójności 
zasadami warunkowości europejskiego 
semestru;

Or. en

Poprawka 137
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop
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Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. podkreśla, że wdrożenie 
zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej, a także zasad takich jak prawo 
do równych szans, zdrowia, opieki 
długoterminowej i dostęp do 
podstawowych usług, emerytur, mieszkań 
i pomocy dla osób bezdomnych, zawartych 
w europejskim filarze praw socjalnych, 
ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania 
skutków zmian demograficznych i 
środków oszczędnościowych; wzywa 
ponadto do wykorzystania funduszy UE w 
celu zapewnienia wszystkim dostępu do 
opieki zdrowotnej przez wspieranie 
osiedlania się lekarzy i utrzymywania 
szpitali na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 138
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa do stworzenia ram 
regulacyjnych, które zagwarantują 
wysokiej jakości usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej i umożliwią szersze 
wykorzystanie teleopieki i telemedycyny, 
zapewniając pracownikom służby zdrowia 
zabezpieczenia prawne i ustanawiając 
niezbędne wymogi w zakresie szkoleń, w 
celu zapewnienia opieki zdrowotnej i 
podstawowej opieki zdrowotnej wszystkim 
obywatelom UE, niezależnie od ich wieku, 
na dowolnym obszarze geograficznym;

Or. en
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Poprawka 139
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. podkreśla potrzebę zapewnienia 
realizacji zasad i celów europejskiego 
filaru praw socjalnych, zwłaszcza 
zawartych w nim zasad dotyczących prawa 
do równych szans, zdrowia, integracji 
osób z niepełnosprawnościami, opieki 
długoterminowej i dostępu do 
podstawowych usług, dochodów z tytułu 
podeszłego wieku i emerytur, mieszkań i 
pomocy dla bezdomnych, które są 
niezbędne do wspierania jakości życia 
osób w każdym wieku na szczeblu 
lokalnym; z zadowoleniem przyjmuje fakt, 
że Komisja Europejska zamierza 
przedstawić plan działania na rzecz 
wdrożenia europejskiego filaru praw 
socjalnych;

Or. en

Poprawka 140
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. podkreśla, że pandemia COVID-19 
potwierdziła konieczność stworzenia 
unijnego modelu, który będzie wspierać i 
chronić godność i podstawowe prawa osób 
starszych; wzywa Komisję do realizacji 
agendy obejmującej opracowanie 
europejskiego planu na rzecz praw osób 
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starszych w oparciu o art. 25 Karty praw 
podstawowych UE.

Or. en


