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Poprawka 1
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 9, 151, 152, 153, 
156, 157 i 162 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając art. 9, 151, 152, 153, 
156, 157, 162 i 168 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

Or. en

Poprawka 2
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając porozumienie 
paryskie przyjęte w 2015 r. podczas 
COP 21, w szczególności jego preambułę, 
w której zaapelowano do stron, aby 
wdrażając swoje strategie polityczne 
i środki, propagowały „sprawiedliw[ą] 
transformacj[ę] pracowników oraz 
tworzeni[e] godnej pracy i wysokiej 
jakości miejsc pracy, zgodnie 
z priorytetami [i strategiami] rozwoju 
określonymi na poziomie krajowym”,

Or. en

Poprawka 3
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Projekt rezolucji
Umocowanie 7

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konwencje MOP, w 
szczególności konwencję dotyczącą 
inspekcji pracy z 1947 r. (nr 81),

– uwzględniając konwencje 
i zalecenia MOP, w szczególności 
konwencję dotyczącą inspekcji pracy 
z 1947 r. (nr 81), Deklarację na rzecz 
przyszłości pracy z okazji stulecia MOP 
(2019 r.) oraz wytyczne MOP na temat 
sprawiedliwej transformacji w kierunku 
zrównoważonych środowiskowo 
gospodarek i społeczeństw dla wszystkich,

Or. en

Poprawka 4
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wytyczne MOP na 
temat sprawiedliwej transformacji 
w kierunku zrównoważonych 
środowiskowo gospodarek i społeczeństw 
dla wszystkich z lutego 2016 r.,

Or. en

Poprawka 5
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka
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– uwzględniając Konwencję ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych i jej 
wejście w życie w UE dnia 21 stycznia 
2011 r. zgodnie z decyzją Rady 
2010/48/WE z dnia 26 listopada 2009 r. 
w sprawie zawarcia przez Wspólnotę 
Europejską Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych, uwzględniając 
Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet,

Or. en

Poprawka 6
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych,

Or. en

Poprawka 7
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiającą ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy („dyrektywa 
w sprawie równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy”),
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Or. en

Poprawka 8
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

–  uwzględniając dyrektywę Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającą w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne,

Or. en

Poprawka 9
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek Komisji 
dotyczący 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) oraz stanowisko 
Parlamentu w tej sprawie z dnia 
2 kwietnia 2009 r.1a,
_________________
1a Dz.U. C 137 E z 27.5.2010, s. 68.

Or. en
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Poprawka 10
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 
19 czerwca 2020 r. w sprawie ochrony 
pracowników transgranicznych 
i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu 
wywołanego COVID-19,

Or. en

Poprawka 11
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Komisji z dnia 17 czerwca 2020 r. 
w sprawie skutków zmian 
demograficznych (COM(2020)0241),

Or. en

Poprawka 12
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię 
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Europejskiego Komitetu Regionów z dnia 
18 stycznia 2017 r. zatytułowaną „Reakcja 
UE na wyzwania demograficzne” 
(2017/C017/08),

Or. en

Poprawka 13
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea, 
Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Umocowanie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję w sprawie 
ochrony pracowników transgranicznych 
i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu 
wywołanego COVID-19 
(2020/2664(RSP)),

Or. en

Poprawka 14
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Umocowanie 33 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
techniczne Wspólnego Centrum 
Badawczego zatytułowane „The COVID 
confinement measures and EU labour 
markets” [„Środki izolacji w związku 
z COVID a rynki pracy UE”] 
opublikowane w 2020 r., w szczególności 
zawartą w nim analizę najnowszych 
dostępnych informacji na temat wzorców 
telepracy w Unii Europejskiej,

Or. en
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Poprawka 15
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Umocowanie 36 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zmienioną 
Europejską kartę społeczną 
i zapoczątkowany w 2014 r. proces 
turyński mający na celu wzmocnienie 
systemu traktatów Europejskiej karty 
społecznej w ramach Rady Europy i jej 
powiązań z prawem Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 16
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
zrównoważony rozwój jest podstawowym 
celem Unii Europejskiej; mając na 
uwadze, że społeczna gospodarka rynkowa 
opiera się na dwóch uzupełniających się 
filarach, a mianowicie na egzekwowaniu 
reguł konkurencji i solidnych środkach 
polityki społecznej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
zrównoważony rozwój jest podstawowym 
celem Unii Europejskiej; mając na uwadze, 
że społeczna gospodarka rynkowa opiera 
się na dwóch uzupełniających się filarach, 
a mianowicie na egzekwowaniu reguł 
konkurencji i solidnych środkach polityki 
społecznej;

A. mając na uwadze, że 
zrównoważony rozwój prowadzący do 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych oraz usprawnienie 
wdrażania Europejskiego filaru praw 
socjalnych i porozumienia paryskiego jest 
podstawowym celem Unii Europejskiej; 
mając na uwadze, że społeczna gospodarka 
rynkowa opiera się na dwóch 
uzupełniających się filarach, a mianowicie 
na egzekwowaniu reguł konkurencji 
i solidnych środkach polityki społecznej, 
które powinny prowadzić do osiągnięcia 
pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego;

Or. en

Poprawka 18
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
zrównoważony rozwój jest podstawowym 
celem Unii Europejskiej; mając na uwadze, 
że społeczna gospodarka rynkowa opiera 
się na dwóch uzupełniających się filarach, 
a mianowicie na egzekwowaniu reguł 
konkurencji i solidnych środkach polityki 
społecznej;

A. mając na uwadze, że 
zrównoważony rozwój jest podstawowym 
celem Unii Europejskiej; mając na uwadze, 
że społeczna gospodarka rynkowa opiera 
się na dwóch uzupełniających się filarach, 
a mianowicie na egzekwowaniu reguł 
konkurencji i solidnych środkach polityki 
społecznej, aby zagwarantować 
sprawiedliwość społeczną przez 
skorygowanie negatywnych skutków 
i wzmocnienie ochrony socjalnej;

Or. en
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Poprawka 19
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że istnieje silna 
i uznana potrzeba przejścia w Europie 
i na świecie do zrównoważonej 
eksploatacji zasobów, obniżenia emisji 
CO2 i silnej ochrony środowiska w celu 
ochrony źródeł utrzymania, 
bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu 
przyszłych pokoleń, jednak przejście to 
będzie wymagało ambitnych reform oraz 
zmiany priorytetów, co może potencjalnie 
wywołać problemy społeczne i pogłębić 
wykluczenie społeczne osób ze zubożałych 
grup społecznych lub słabo rozwiniętych 
regionów;

Or. en

Poprawka 20
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że trzema 
filarami zrównoważonego rozwoju są filar 
gospodarczy, społeczny i środowiskowy; 
mając na uwadze, że zrównoważony 
rozwój opiera się między innymi na 
pełnym zatrudnieniu i postępie 
społecznym; mając na uwadze, że jest to 
podstawowy cel Unii Europejskiej 
określony w art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE); mając na uwadze, że 
dotychczas priorytetowo traktowano 
stabilność gospodarczą i zrównoważenie 
środowiskowe;
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Or. en

Poprawka 21
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że transformację 
w kierunku stabilnych i zrównoważonych, 
ekologicznych i przyjaznych dla 
środowiska gospodarki oraz społeczeństwa 
można przeprowadzić jedynie w ramach 
ścisłej współpracy między podmiotami 
publicznymi i prywatnymi, poprzez 
wdrażanie zdecydowanych środków 
i zapewnienie elastyczności, aby 
zagwarantować wszystkim obywatelom 
i wszystkim regionom dostęp do 
zrównoważonych zasobów i źródeł energii, 
których potrzebują do osiągnięcia 
europejskich celów klimatycznych;

Or. en

Poprawka 22
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że UE weszła 
w najgłębszą recesję gospodarczą w swojej 
historii, a działalność gospodarcza 
w Europie spada w niezwykle szybkim 
tempie; mając na uwadze, że według 
prognozy gospodarczej z lata 2020 r. PKB 
UE zmniejszy się w 2020 r. o około 8,3 %, 
a PKB strefy euro o 8,7 %;
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Or. en

Poprawka 23
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że Europa 
zmaga się z pojawiającymi się 
wyzwaniami, takimi jak rosnące 
nierówności między pokoleniami, 
ograniczone możliwości i zasoby 
społeczne, zdrowotne, gospodarcze 
i środowiskowe, dysproporcje terytorialne 
oraz nierówny dostęp do podstawowych 
usług socjalnych i zdrowotnych, miejsc 
pracy i możliwości biznesowych oraz 
infrastruktury społecznej;

Or. en

Poprawka 24
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że zmniejszanie 
nierówności jest wspólnym obowiązkiem 
UE i państw członkowskich; mając na 
uwadze, że państwa członkowskie nie 
mają takiej samej przestrzeni fiskalnej, 
aby zmniejszać nierówności za pomocą 
polityki publicznej i inwestycji 
publicznych;

Or. en
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Poprawka 25
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw A e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że zmniejszanie 
nierówności jest wspólnym obowiązkiem 
UE i państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 26
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw A f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że po kryzysie 
gospodarczym z 2008 r. nierówności 
(w dochodach i możliwościach) wzrosły 
w większości państw członkowskich, 
zagrażając zarówno trwałości, jak 
i inkluzywności wzrostu gospodarczego 
i spójności społecznej, oraz że w związku 
z tym poczynienie postępów w realizacji 
celów strategii „Europa 2020” jest trudne;

Or. en

Poprawka 27
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw A g (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ag. mając na uwadze, że badania 
Eurofound ujawniają złożoność wymiaru 
społecznego Unii Europejskiej i sugerują 
uzupełnienie tablicy wskaźników 
społecznych towarzyszącej Europejskiemu 
filarowi praw socjalnych dodatkowymi 
wskaźnikami obejmującymi jakość pracy, 
sprawiedliwość społeczną i równe szanse, 
solidne systemy opieki społecznej 
i sprawiedliwą mobilność;

Or. en

Poprawka 28
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw A h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ah. mając na uwadze, że konieczne są 
zdecydowane działania i inwestycje na 
rzecz szybkiej odbudowy, które powinny 
koncentrować się na łagodzeniu 
gospodarczych i społecznych skutków 
pandemii, wznowieniu działalności 
gospodarczej, wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju, transformacji 
ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz 
wdrażaniu zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych, aby zapewnić większą 
skuteczność i siłę państw opiekuńczych;

Or. en

Poprawka 29
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że strategia 
„Europa 2020” została zainicjowana w 
2010 r. w celu promowania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
mając na uwadze, że pomimo słów 
„zrównoważony” i „sprzyjający włączeniu 
społecznemu” podczas wdrażania strategii 
lizbońskiej pierwszeństwo przed 
większością innych celów przyznano 
wzrostowi;

B. mając na uwadze, że strategia 
„Europa 2020” została zainicjowana w 
2010 r. w celu promowania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
mając na uwadze, że została ona wdrożona 
i jest monitorowana w ramach 
europejskiego semestru – wyznaczonego 
przez ogólne cele w zakresie wzrostu, 
konkurencyjności i produktywności – 
w politycznym kontekście cięć wydatków 
publicznych, konsolidacji zadłużenia 
i powstrzymania deficytu; mając na 
uwadze, że pomimo słów „zrównoważony” 
i „sprzyjający włączeniu społecznemu” 
podczas wdrażania strategii lizbońskiej 
pierwszeństwo przed większością innych 
celów przyznano wzrostowi; mając na 
uwadze, że dane wskazują, iż strategia 
przyniosła mieszane rezultaty 
w odniesieniu do osiągnięcia jej głównych 
celów społecznych; mając na uwadze, że 
brak postępów w ograniczaniu ubóstwa 
i zapewnianiu większego włączenia 
społecznego pokazuje, że systemy opieki 
społecznej nie są wystarczająco odporne 
i solidne, aby neutralizować 
i amortyzować wstrząsy społeczne podczas 
kryzysów;

Or. en

Poprawka 30
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że strategia 
„Europa 2020” została zainicjowana w 

B. mając na uwadze, że strategia 
„Europa 2020” została zainicjowana w 
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2010 r. w celu promowania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
mając na uwadze, że pomimo słów 
„zrównoważony” i „sprzyjający włączeniu 
społecznemu” podczas wdrażania strategii 
lizbońskiej pierwszeństwo przed 
większością innych celów przyznano 
wzrostowi;

2010 r. w celu promowania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 31
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że strategia 
„Europa 2020” została zainicjowana w 
2010 r. w celu promowania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
mając na uwadze, że pomimo słów 
„zrównoważony” i „sprzyjający włączeniu 
społecznemu” podczas wdrażania strategii 
lizbońskiej pierwszeństwo przed 
większością innych celów przyznano 
wzrostowi;

B. mając na uwadze, że strategia 
„Europa 2020” została zainicjowana w 
2010 r. w celu promowania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 32
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że strategia 
„Europa 2020” została zainicjowana w 
2010 r. w celu promowania inteligentnego i 

B. mając na uwadze, że strategia 
„Europa 2020” została zainicjowana w 
2010 r. w celu promowania inteligentnego i 
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zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
mając na uwadze, że pomimo słów 
„zrównoważony” i „sprzyjający włączeniu 
społecznemu” podczas wdrażania strategii 
lizbońskiej pierwszeństwo przed 
większością innych celów przyznano 
wzrostowi;

zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 33
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że strategia 
„Europa 2020” została zainicjowana w 
2010 r. w celu promowania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
mając na uwadze, że pomimo słów 
„zrównoważony” i „sprzyjający włączeniu 
społecznemu” podczas wdrażania strategii 
lizbońskiej pierwszeństwo przed 
większością innych celów przyznano 
wzrostowi;

B. mając na uwadze, że strategia 
„Europa 2020” została zainicjowana w 
2010 r. w celu promowania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 34
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że strategia 
„Europa 2020” została zainicjowana w 
2010 r. w celu promowania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

B. mając na uwadze, że strategia 
„Europa 2020” została zainicjowana w 
2010 r. w celu promowania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
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sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
mając na uwadze, że pomimo słów 
„zrównoważony” i „sprzyjający włączeniu 
społecznemu” podczas wdrażania strategii 
lizbońskiej pierwszeństwo przed 
większością innych celów przyznano 
wzrostowi;

sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
mając na uwadze, że podczas wdrażania 
strategii lizbońskiej pierwszeństwo przed 
większością innych celów przyznano 
wzrostowi;

Or. en

Poprawka 35
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że płaca 
zapewniająca utrzymanie na minimalnym 
poziomie została zdefiniowana przez MOP 
jako „miara dochodu, która pozwala 
pracownikowi na podstawowy, lecz 
społecznie akceptowalny standard życia”; 
mając na uwadze, że w ramach kilku 
inicjatyw dotyczących płacy zapewniającej 
utrzymanie na minimalnym poziomie 
oblicza się dochód wymagany do 
osiągnięcia podstawowego standardu 
życia, biorąc pod uwagę aktualny poziom 
transferów z budżetów państwowych; 
mając na uwadze, że zgodnie z badaniami 
Eurofound według obliczeń dotyczących 
tej płacy jest ona niezmiennie wyższa niż 
odpowiednia ustawowa płaca minimalna, 
o 15–80 %;

Or. en

Poprawka 36
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że systemy 
opieki społecznej obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych; mając na uwadze, 
że dialog społeczny i rokowania zbiorowe 
są kluczowymi instrumentami 
pracodawców i związków zawodowych 
stosowanymi w celu ustalenia godziwych 
płac i warunków pracy;

C. mając na uwadze, że systemy 
opieki społecznej gwarantują godne życie; 
mając na uwadze, że systemy opieki 
społecznej obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych; mając na 
uwadze, że odgrywają one również 
kluczową rolę w osiągnięciu 
zrównoważonego rozwoju społecznego, 
promowaniu równości i sprawiedliwości 
społecznej oraz zapewnianiu prawa do 
ochrony socjalnej, zgodnie z zapisami 
w Powszechnej deklaracji praw człowieka 
(1948 r.); mając na uwadze, że polityka 
ochrony socjalnej jest istotnym elementem 
krajowych strategii rozwoju, mającym na 
celu ograniczanie ubóstwa i podatności na 
zagrożenia w całym cyklu życia oraz 
wspieranie zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
mając na uwadze, że dialog społeczny i 
rokowania zbiorowe są kluczowymi 
instrumentami pracodawców i związków 
zawodowych stosowanymi w celu 
ustalenia godziwych płac i warunków 
pracy;

Or. en

Poprawka 37
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że systemy 
opieki społecznej obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych; mając na uwadze, 

C. mając na uwadze, że systemy 
opieki społecznej obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną i usługi 
socjalne;
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że dialog społeczny i rokowania zbiorowe 
są kluczowymi instrumentami 
pracodawców i związków zawodowych 
stosowanymi w celu ustalenia godziwych 
płac i warunków pracy;

Or. en

Poprawka 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że systemy 
opieki społecznej obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych; mając na uwadze, 
że dialog społeczny i rokowania zbiorowe 
są kluczowymi instrumentami 
pracodawców i związków zawodowych 
stosowanymi w celu ustalenia godziwych 
płac i warunków pracy;

C. mając na uwadze, że systemy 
opieki społecznej powinny zostać znacznie 
udoskonalone poprzez przyjęcie 
skutecznych środków ustawodawczych 
w dziedzinach takich jak zabezpieczenie 
społeczne, opieka zdrowotna, edukacja, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne, ze 
szczególnym uwzględnieniem grup 
szczególnie wrażliwych; mając na uwadze, 
że dialog społeczny i rokowania zbiorowe 
są kluczowymi instrumentami 
pracodawców i związków zawodowych 
stosowanymi w celu ustalenia godziwych 
płac i warunków pracy, które mogą pomóc 
zapewnić pełną ochronę przed ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 39
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że systemy C. mając na uwadze, że systemy 
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opieki społecznej obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych; mając na uwadze, 
że dialog społeczny i rokowania zbiorowe 
są kluczowymi instrumentami 
pracodawców i związków zawodowych 
stosowanymi w celu ustalenia godziwych 
płac i warunków pracy;

opieki społecznej obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
opiekę nad dziećmi, opiekę 
długoterminową, mieszkalnictwo, 
zatrudnienie, wymiar sprawiedliwości i 
usługi socjalne dla grup szczególnie 
wrażliwych; mając na uwadze, że dialog 
społeczny i rokowania zbiorowe są 
kluczowymi instrumentami pracodawców i 
związków zawodowych stosowanymi w 
celu ustalenia godziwych płac i warunków 
pracy;

Or. en

Poprawka 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że systemy 
opieki społecznej obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych; mając na uwadze, 
że dialog społeczny i rokowania zbiorowe 
są kluczowymi instrumentami 
pracodawców i związków zawodowych 
stosowanymi w celu ustalenia godziwych 
płac i warunków pracy;

C. mając na uwadze, że systemy 
opieki społecznej obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych oraz mniejszości; 
mając na uwadze, że dialog społeczny i 
rokowania zbiorowe są kluczowymi 
instrumentami pracodawców i związków 
zawodowych stosowanymi w celu 
ustalenia godziwych płac i warunków 
pracy;

Or. en

Poprawka 41
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że systemy 
opieki społecznej obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych; mając na uwadze, 
że dialog społeczny i rokowania zbiorowe 
są kluczowymi instrumentami 
pracodawców i związków zawodowych 
stosowanymi w celu ustalenia godziwych 
płac i warunków pracy;

C. mając na uwadze, że systemy 
opieki społecznej obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
defaworyzowanych; mając na uwadze, że 
dialog społeczny i rokowania zbiorowe są 
kluczowymi instrumentami pracodawców i 
związków zawodowych stosowanymi w 
celu ustalenia godziwych płac i warunków 
pracy;

Or. en

Poprawka 42
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że dialog 
społeczny i rokowania zbiorowe to dla 
pracodawców i związków zawodowych 
kluczowe narzędzia ustalania 
sprawiedliwych płac i warunków pracy 
oraz że silne systemy rokowań zbiorowych 
zwiększają odporność państw 
członkowskich w czasach kryzysu 
gospodarczego; mając na uwadze, że 
społeczeństwa z silnymi systemami 
rokowań zbiorowych są zwykle 
zamożniejsze i panuje w nich większa 
równość; mając na uwadze, że prawo do 
rokowań zbiorowych jest kwestią 
dotyczącą wszystkich pracowników 
w Europie, mającą istotne implikacje dla 
demokracji i praworządności, w tym 
poszanowania podstawowych praw 
socjalnych, oraz że rokowania zbiorowe 
stanowią jedno z europejskich praw 
podstawowych, zaś w myśl art. 28 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
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instytucje unijne są zobowiązane do jego 
przestrzegania; mając na uwadze, że 
w związku z tym strategie polityczne 
respektujące, promujące i wzmacniające 
rokowania zbiorowe oraz pozycję 
pracowników w systemach ustalania płac 
odgrywają decydującą rolę w zapewnieniu 
wysokich standardów warunków pracy;

Or. en

Poprawka 43
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że organy 
administracji publicznej zbyt często 
polegają na pracownikach tymczasowych 
w celu zastąpienia urzędników służby 
cywilnej, chociaż zazwyczaj pracują oni 
w bardziej niepewnych warunkach i są 
w równym stopniu narażeni na nadużycia 
i nękanie ze strony osób trzecich;

Or. en

Poprawka 44
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że rokowania 
zbiorowe są kluczową instytucją 
wspierającą prawa w pracy; mając na 
uwadze, że według danych OECD w ciągu 
ostatnich dziesięcioleci zarówno 
uzwiązkowienie, jak i zasięg rokowań 
zbiorowych znacznie się zmniejszyły; 
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mając na uwadze, że od 2000 r. zasięg 
rokowań zbiorowych zmniejszył się w 22 
z 27 państw członkowskich UE; mając na 
uwadze, że jakość pracy i jakość 
środowiska pracy są średnio wyższe 
w krajach mających dobrze 
zorganizowanych partnerów społecznych 
i duży zasięg układów zbiorowych; mając 
na uwadze, że rokowania zbiorowe, pod 
warunkiem że mają duży zasięg i są 
dobrze skoordynowane, sprzyjają dobrym 
wynikom na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 45
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że według 
Eurofound rokowania zbiorowe znalazły 
się pod presją, a recesja w 2008 r. 
doprowadziła do ich decentralizacji; 
mając na uwadze, że chociaż szacuje się, 
iż co szósty pracownik w UE jest objęty 
układem zbiorowym w zakresie 
wynagrodzeń, trudno jest uzyskać rzetelne 
informacje na temat bardziej 
szczegółowych danych dotyczących 
zasięgu rokowań i układów zbiorowych 
w całej UE;

Or. en

Poprawka 46
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że według 
danych ETUI średni poziom członkostwa 
w związkach zawodowych w całej Unii 
Europejskiej wynosi około 23 %, przy 
bardzo zróżnicowanych poziomach 
członkostwa w związkach zawodowych, 
wahających się od 74 % do 8 % 
w niektórych państwach członkowskich; 
mając na uwadze, że członkostwo 
w organizacjach pracodawców i udział 
w rynkach, które reprezentują, również 
znacznie się różnią;

Or. en

Poprawka 47
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że 
opodatkowanie może pomóc sprostać 
wyzwaniom związanym z nierównościami 
i mobilnością społeczną; mając na 
uwadze, że progresywność systemu 
podatkowego odnosi się do sposobu 
rozkładu obciążenia podatkowego na 
podatników, przy uwzględnieniu 
wszystkich rodzajów podatków; mając na 
uwadze, że według badania Komisji dane 
wskazują, iż rola redystrybucji fiskalnej 
w kompensowaniu wzrostu nierówności 
dochodu rynkowego osłabła w ostatnich 
dziesięcioleciach, między innymi z powodu 
ograniczenia ogólnej progresywności 
systemów podatkowych; mając na uwadze, 
że opodatkowanie progresywne jest 
koniecznym warunkiem wstępnym 
zmniejszenia ogólnych nierówności 
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i finansowania dobrze funkcjonującego 
państwa opiekuńczego;

Or. en

Poprawka 48
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że kluczowe 
obszary polityki dla inwestycji 
społecznych obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych;

D. mając na uwadze, że inwestycje 
społeczne dotyczą inwestowania w ludzi, 
aby polepszyć warunki ich życia, oraz że 
kluczowe obszary polityki dla inwestycji 
społecznych obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych; mając na uwadze, 
że dobrze opracowana polityka społeczna 
w znacznym stopniu przyczynia się do 
zrównoważonego rozwoju i wzrostu 
gospodarczego, a także do ochrony ludzi 
przed ubóstwem, i działa jako stabilizator 
gospodarczy;

Or. en

Poprawka 49
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że kluczowe 
obszary polityki dla inwestycji 
społecznych obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 

D. mając na uwadze, że kluczowe 
obszary polityki zasługujące na 
odpowiednie zwiększenie inwestycji 
społecznych obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
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szczególnie wrażliwych; sprawiedliwości i usługi socjalne, przy 
szczególnym uwzględnieniu grup 
szczególnie wrażliwych;

Or. en

Poprawka 50
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że kluczowe 
obszary polityki dla inwestycji 
społecznych obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych;

D. mając na uwadze, że kluczowe 
obszary polityki dla inwestycji 
społecznych obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną i usługi 
socjalne;

Or. en

Poprawka 51
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że kluczowe 
obszary polityki dla inwestycji 
społecznych obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych;

D. mając na uwadze, że kluczowe 
obszary polityki dla inwestycji 
społecznych obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, żywienie, 
edukację i szkolenia, mieszkalnictwo, 
zatrudnienie, wymiar sprawiedliwości i 
usługi socjalne dla grup szczególnie 
wrażliwych;

Or. en
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Poprawka 52
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że kluczowe 
obszary polityki dla inwestycji 
społecznych obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych;

D. mając na uwadze, że kluczowe 
obszary polityki dla inwestycji 
społecznych obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości, wysokiej jakości opiekę 
zdrowotną i usługi socjalne dla grup 
defaworyzowanych;

Or. en

Poprawka 53
Romana Tomc

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że kluczowe 
obszary polityki dla inwestycji 
społecznych obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych;

D. mając na uwadze, że kluczowe 
obszary polityki dla inwestycji 
społecznych obejmują zabezpieczenie 
społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, 
opiekę długoterminową, mieszkalnictwo, 
zatrudnienie, wymiar sprawiedliwości i 
usługi socjalne dla grup szczególnie 
wrażliwych;

Or. en

Poprawka 54
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że rośnie liczba 
jednoosobowych gospodarstw domowych 
i osób starszych mieszkających samotnie, 
a jednoosobowe gospodarstwa domowe są 
w większym stopniu zagrożone ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, 
w szczególności starsze kobiety są bardziej 
narażone na ubóstwo niż starsi mężczyźni, 
jeśli mieszkają samotnie; mając na 
uwadze, że gospodarstwa domowe osób 
samotnie wychowujących dzieci są 
w wysokim stopniu zagrożone ubóstwem 
i deprywacją oraz mają trudności 
z budżetowaniem z powodu konieczności 
utrzymywania się z dochodów jednej 
osoby i niższych wskaźników 
zatrudnienia; mając na uwadze, że coraz 
więcej młodych osób dorosłych opiera się 
na domach rodzinnych, aby chronić się 
przed ubóstwem, a 29 % gospodarstw 
domowych, w których mieszkają 
trzypokoleniowe rodziny, jest zagrożone 
ubóstwem, a 13 % jest w poważnym 
stopniu pozbawione środków 
materialnych;

Or. en

Poprawka 55
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że coraz dłuższe 
przeciętne trwanie życia i niskie 
współczynniki płodności doprowadziły do 
starzenia się społeczeństwa oraz spadku 
liczebności siły roboczej w Europie;
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Or. en

Poprawka 56
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że oczekuje się, 
iż liczba likwidowanych miejsc pracy 
w sektorach wysokoemisyjnych 
i energochłonnych będzie dalej rosła 
w wyniku transformacji ekologicznej;

Or. en

Poprawka 57
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia w większości 
państw członkowskich stale rosła liczba 
osób bezdomnych, zwiększając się finalnie 
o 70 %;

E. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia w większości 
państw członkowskich stale rosła liczba 
osób bezdomnych, zwiększając się finalnie 
o 70 %; mając na uwadze, że w UE każdej 
nocy bez dachu nad głową przebywa co 
najmniej 700 000 osób; mając na uwadze, 
że pandemia COVID-19 ukazała, że 
bezdomność to zarówno kryzys społeczny, 
jak i kryzys w dziedzinie zdrowia 
publicznego; mając na uwadze, że około 
jednej piątej osób w UE grozi nadmierne 
zadłużenie, a wiele osób nie otrzymuje 
świadczeń socjalnych, do których są 
uprawnione zgodnie z ich systemami 
krajowymi;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia w większości 
państw członkowskich stale rosła liczba 
osób bezdomnych, zwiększając się finalnie 
o 70 %;

E. mając na uwadze, że Unia 
Europejska nie osiągnęła swojego celu do 
2020 r., jakim było zmniejszenie liczby 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym o co najmniej 
20 mln; mając na uwadze, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia w większości 
państw członkowskich stale rosła liczba 
osób bezdomnych, zwiększając się finalnie 
o 70 %; mając na uwadze, że liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym prawdopodobnie wzrośnie 
w Unii w wyniku kryzysu związanego 
z COVID-19;

Or. en

Poprawka 59
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia w większości 
państw członkowskich stale rosła liczba 
osób bezdomnych, zwiększając się finalnie 
o 70 %;

E. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia w większości 
państw członkowskich stale rosła liczba 
osób bezdomnych, zwiększając się finalnie 
o 70 %; mając na uwadze, że wzrost ten 
wynikał z rosnących kosztów 
mieszkaniowych i utrwalania się środków 
oszczędnościowych, co doprowadziło do 
pogorszenia polityki publicznej mającej 
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na celu walkę z bezdomnością, w tym 
ograniczenia programów i świadczeń 
socjalnych;

Or. en

Poprawka 60
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia w większości 
państw członkowskich stale rosła liczba 
osób bezdomnych, zwiększając się finalnie 
o 70 %;

E. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia w większości 
państw członkowskich stale rosła liczba 
osób bezdomnych, zwiększając się finalnie 
o 70 %; mając na uwadze, że w UE każdej 
nocy bez dachu nad głową przebywa co 
najmniej 700 000 osób; mając na uwadze, 
że pandemia COVID-19 ukazała, że 
bezdomność to zarówno kryzys społeczny, 
jak i kryzys w dziedzinie zdrowia 
publicznego;

Or. en

Poprawka 61
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia w większości 
państw członkowskich stale rosła liczba 
osób bezdomnych, zwiększając się finalnie 
o 70 %;

E. mając na uwadze, że w UE każdej 
nocy bez dachu nad głową przebywa co 
najmniej 700 000 osób (osoby mieszkające 
na ulicy lub w noclegowniach); mając na 
uwadze, że w ciągu ostatniego 
dziesięciolecia liczba osób bezdomnych 
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wzrosła o około 70 %1a;

_________________
1a 
https://www.feantsa.org/public/user/Reso
urces/resources/Rapport_Europe_2020_G
B.pdf

Or. en

Poprawka 62
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, 
Romana Tomc, José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia w większości 
państw członkowskich stale rosła liczba 
osób bezdomnych, zwiększając się finalnie 
o 70 %;

E. mając na uwadze, że w UE każdej 
nocy bez dachu nad głową przebywa co 
najmniej 700 000 osób (osoby mieszkające 
na ulicy lub w noclegowniach)1a; mając 
na uwadze, że w ostatnim dziesięcioleciu 
liczba ta wzrosła o około 70 %;

_________________
1a FEANTSA, (2019). Czwarty przegląd 
wykluczenia mieszkaniowego w Europie. 
https://www.feantsa.org/en/report/2019/04
/01/the-fourth-overview-of-housing-
exclusion-in-europe-2019?bcParent=27 

Or. en

Poprawka 63
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia w większości 

E. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia w niektórych 
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państw członkowskich stale rosła liczba 
osób bezdomnych, zwiększając się finalnie 
o 70 %;

państwach członkowskich stale rosła 
liczba osób bezdomnych, zwiększając się 
finalnie o 70 %;

Or. en

Poprawka 64
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że regiony 
europejskie, w których istnieje największa 
potrzeba zrównoważonej transformacji, to 
generalnie również regiony o wysokim 
poziomie ubóstwa i wykluczenia, które 
stale zajmują najniższe pozycje pod 
względem wskaźników społecznych i będą 
wymagały największych inwestycji 
i elastyczności, aby zapewnić wszystkim 
obywatelom potrzebne im możliwości;

Or. en

Poprawka 65
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że według 
prognoz stopa ubóstwa wzrośnie, co 
będzie jednym ze skutków pandemii 
COVID-19; mając na uwadze, że kobiety, 
osoby starsze, osoby z 
niepełnosprawnościami i duże rodziny są 
bardziej narażone w związku z takim 
rozwojem sytuacji;

Or. en
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Poprawka 66
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że spodziewany 
jest dalszy wzrost polaryzacji pracy i 
oczekuje się, że będzie więcej miejsc pracy 
wymagających najwyższych i najniższych 
kwalifikacji;

F. mając na uwadze, że jeden na 
pięciu pracowników w UE ma miejsce 
pracy niskiej jakości; mając na uwadze, że 
w kolejnym dziesięcioleciu spodziewany 
jest dalszy wzrost polaryzacji pracy oraz 
niestandardowych form zatrudnienia i 
oczekuje się, że będzie więcej miejsc pracy 
wymagających najwyższych i najniższych 
kwalifikacji; mając na uwadze, że 
prowadzi to do dalszych dysproporcji 
w zarobkach; mając na uwadze, że popyt 
na pracę niezmiennie jest najmniejszy na 
środkowym poziomie stosunku praca–
płaca, co było najbardziej zauważalne 
w okresach recesji i ograniczenia 
zatrudnienia w latach 2008–2013, 
częściowo z powodu przesunięcia 
zatrudnienia z sektora produkcyjnego 
i budowlanego do usług; mając na 
uwadze, że tendencja ta zostanie 
prawdopodobnie dodatkowo wzmocniona 
przez pandemię; mając na uwadze, że 
miejsca pracy dla osób o niskich 
kwalifikacjach zawsze będą miały 
zasadnicze znaczenie dla społeczeństw 
i należy oferować wykonującym je 
pracownikom godziwe wynagrodzenie 
i warunki; mając na uwadze, że cyfryzacja 
może stworzyć szanse i możliwości 
podnoszenia kwalifikacji, ale 
niekoniecznie poprawia warunki pracy 
i tworzy nowe wysokiej jakości miejsca 
pracy dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 67
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Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że spodziewany 
jest dalszy wzrost polaryzacji pracy i 
oczekuje się, że będzie więcej miejsc pracy 
wymagających najwyższych i najniższych 
kwalifikacji;

F. mając na uwadze, że spodziewany 
jest dalszy wzrost polaryzacji pracy i 
oczekuje się, że będzie więcej miejsc pracy 
wymagających najwyższych i najniższych 
kwalifikacji; mając na uwadze, że zmiany 
technologiczne i wykorzystywanie 
sztucznej inteligencji znacząco zmienią 
rynek pracy;

Or. en

Poprawka 68
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że praktycznie 
nie następuje przechodzenie od umów 
o pracę na czas określony do umów 
o pracę na czas nieokreślony; mając na 
uwadze, że 60 % pracowników jest nie 
z własnej woli związanych umowami 
o pracę na czas określony; mając na 
uwadze, że wskaźniki takiego przejścia są 
szczególnie niskie w krajach o wysokim 
poziomie zatrudnienia na czas określony;

Or. en

Poprawka 69
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w 2019 r. 
luka w uczestnictwie w zatrudnieniu 
mężczyzn i kobiet wyniosła 11,7 %; mając 
na uwadze, że ta różnica wiąże się 
z ogromnymi kosztami gospodarczymi dla 
Unii Europejskiej, odpowiadającymi 
320 mld EUR rocznie, czyli 2,37 % PKB 
UE;

Or. en

Poprawka 70
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw F c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fc. mając na uwadze, że badania 
Eurofound dotyczące „nowych form 
zatrudnienia” pokazują, że pojawiające 
się i coraz ważniejsze formy zatrudnienia, 
odbiegające od tradycyjnych stosunków 
pracodawca–pracownik lub 
charakteryzujące się nietradycyjną 
organizacją pracy i nietradycyjnymi 
modelami pracy, są zwykle w mniejszym 
stopniu objęte ochroną socjalną, 
dialogiem społecznym i rokowaniami 
zbiorowymi; mając na uwadze, że 
w związku z tym, iż takie formy 
zatrudnienia są również intensywniej 
wykorzystywane w trudnych gospodarczo 
czasach, należy rozważyć interwencje 
w obliczu spodziewanego kryzysu na 
rynku pracy wynikającego z pandemii 
COVID-19;



AM\1215162PL.docx 39/169 PE658.882v01-00

PL

Or. en

Poprawka 71
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 
bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu pandemii COVID-197;

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 
bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu pandemii COVID-197; mając na 
uwadze, że stopa bezrobocia w strefie euro 
ma wzrosnąć z 7,5 % w 2019 r. do około 
9,5 % w 2020 r., przy czym między 
państwami członkowskimi będą 
występować znaczne różnice; mając na 
uwadze, że według badania Eurofound 
dotyczącego życia, pracy i COVID-19 
kryzys związany z COVID-19 miał 
dramatyczny wpływ na rynek pracy, 
ponieważ od początku pandemii 8 % 
pracowników i 13 % osób prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą 
straciło pracę; mając na uwadze, że skutki 
kryzysu odczuli również ci, którzy 
pozostali na rynku pracy przy znacznym 
spadku liczby przepracowywanych godzin, 
co przełożyło się na utratę dochodów 
i obawy o przyszłe uczestnictwo w rynku 
pracy i niepewność finansową;

_________________ _________________
7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

Or. en

Poprawka 72
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 
bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu pandemii COVID-197;

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, co przekłada 
się na 15 184 mln bezrobotnych mężczyzn 
i kobiet w UE, a w porównaniu 
z czerwcem 2020 r. liczba bezrobotnych 
wzrosła o 336 000; mając na uwadze, że 
stopa bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 %, 
co przekłada się na 2,906 mln 
bezrobotnych młodych osób w UE, a w 
porównaniu z czerwcem 2020 r. 
bezrobocie młodzieży wzrosło o 37 000; 
mając na uwadze, że spodziewany jest 
dalszy wzrost obu tych wskaźników 
z powodu pandemii COVID-197;

_________________ _________________
7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

Or. en

Poprawka 73
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 
bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu pandemii COVID-197;

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 
bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu pandemii COVID-197; mając na 
uwadze, że obecne pokolenie młodzieży 
jest bezprecedensowo dotknięte pandemią 
w wyniku zamknięcia instytucji 
edukacyjnych, przerw w szkoleniach 
zawodowych, stażach i przygotowaniu 
zawodowym;
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_________________ _________________
7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

Or. en

Poprawka 74
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 
bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu pandemii COVID-197;

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 % i dotyczy 
w szczególności kobiet i pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach dla osób 
o niskich kwalifikacji 1a, a stopa 
bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu rozwijających się skutków 
pandemii COVID-197, co grozi większymi 
zakłóceniami popytu oraz negatywnym 
wpływem na europejski rynek pracy 
w perspektywie długoterminowej;

_________________ _________________
1a OECD, Perspektywy zatrudnienia 2020.

7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

Or. en

Poprawka 75
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 



PE658.882v01-00 42/169 AM\1215162PL.docx

PL

bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu pandemii COVID-197;

bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu pandemii COVID-197; mając na 
uwadze, że stopa bezrobocia w strefie euro 
ma wzrosnąć z 7,5 % w 2019 r. do około 
9,5 % w 2020 r., przy czym między 
państwami członkowskimi będą 
występować znaczne różnice;

_________________ _________________
7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

Or. en

Poprawka 76
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 
bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu pandemii COVID-197;

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 
bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu pandemii COVID-197, podczas 
gdy niektóre państwa członkowskie służą 
dobrym przykładem rozwiązywania 
problemów dotyczących zatrudnienia 
młodzieży;

_________________ _________________
7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

Or. en

Poprawka 77
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Motyw G
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 
bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu pandemii COVID-197;

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 
bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost, 
ponieważ młode osoby są najbardziej 
narażone na konsekwencje kryzysu 
związanego z COVID-197;

_________________ _________________
7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

Or. en

Poprawka 78
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 
bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu pandemii COVID-197;

G. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia przekracza 7 %, a stopa 
bezrobocia młodzieży sięgnęła 17 % i 
spodziewany jest jej dalszy wzrost z 
powodu pandemii COVID-197; mając na 
uwadze, że jest ona bardzo zróżnicowana 
w poszczególnych państwach 
członkowskich;

_________________ _________________
7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 
2020 r.

Or. en

Poprawka 79
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 
w nieproporcjonalny sposób wpływa na 
pracę i pozycję społeczną kobiet; mając na 
uwadze, że 26,5 % kobiet pracuje 
w ramach niepewnych form zatrudnienia, 
a 60 % pracowników zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze godzin 
i pracujących elastycznie stanowią kobiety 
(dane EIGE); mając na uwadze, że 
kobiety również zazwyczaj zarabiają mniej 
niż mężczyźni i mają bardziej niepewne 
warunki zatrudnienia;
przypomina cele zrównoważonego 
rozwoju zawarte w Agendzie 2030 ONZ , 
w szczególności cel nr 5 dotyczący 
równości płci i cel nr 8 dotyczący godnej 
pracy i wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 80
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że według 
Eurostatu w 2018 r. w 28 państwach 
członkowskich UE było 8,3 mln osób 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, 7,6 mln osób mogło podjąć 
pracę, ale nie szukało jej, a kolejne 
2,2 mln osób poszukiwało pracy, nie 
mogąc rozpocząć jej w krótkim czasie; 
mając na uwadze, że w 2018 r. ogółem 
18,1 mln osób w UE-28 doświadczyło 
stanu podobnego do bezrobocia;
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Or. en

Poprawka 81
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że 63 % 
młodych Romów (w wieku 16–24 lat) to 
młodzież niekształcąca się, niepracująca 
ani nieszkoląca się1a i jedynie 43 % 
Romów (w wieku 20–64 lat) ma płatną 
pracę, 29 % kobiet i 56 % mężczyzn1b;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
9DC0406&from=FR
1b https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
9DC0406&from=FR

Or. en

Poprawka 82
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że całkowita 
liczba osób w wieku produkcyjnym (15–64 
lata) zmniejszy się o 20,8 mln w latach 
2005–2030, gdy pokolenie powojennego 
wyżu demograficznego przejdzie na 
emeryturę;

Or. en
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Poprawka 83
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że od 2013 r. 
odsetek biernych zawodowo młodych osób 
pozostawał stabilny lub nawet wzrósł 
w większości państw członkowskich, 
a wśród młodzieży NEET zwiększyła się 
również luka w zatrudnieniu między 
kobietami a mężczyznami;

Or. en

Poprawka 84
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia osób z niepełnosprawnościami 
jest prawie dwukrotnie wyższa niż 
w populacji ogólnej, tj. wynosi 17,1 % 
w stosunku do 10,2 %1a, a bezrobocie osób 
z niepełnosprawnościami utrzymuje się 
dłużej bez względu na kwalifikacje;
_________________
1a Dane EU-SILC z 2017 r.

Or. en

Poprawka 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że liczba osób 
w bardzo podeszłym wieku (80 lat i więcej) 
wzrośnie o 57,1 % w latach 2010–2030, co 
ma poważne konsekwencje dla systemu 
zabezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że osoby starsze 
są najbardziej narażone na brak dostępu 
do internetu i nowoczesnych technologii, 
a w konsekwencji na większe ryzyko 
wykluczenia, w tym wykluczenia 
cyfrowego;

Or. en

Poprawka 87
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw G d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gd. mając na uwadze, że walka 
z bezrobociem młodzieży i osób starszych 
pozostaje jednym z największych wyzwań 
regionów UE;

Or. en
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Poprawka 88
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw G e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ge. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie i peryferyjne są bardzo dotknięte 
zmianami demograficznymi;

Or. en

Poprawka 89
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kryzys ujawnił 
nadużycia w zakresie praw pracowników 
transgranicznych i sezonowych;

H. mając na uwadze, że kryzys ujawnił 
nadużycia w zakresie praw pracowników 
transgranicznych i sezonowych, 
a w konsekwencji potrzebę bardziej 
zdecydowanych regulacji, efektywnego 
monitorowania i skutecznego 
egzekwowania godnych warunków pracy, 
warunków mieszkaniowych oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy; mając na 
uwadze, że należy ulepszyć w tym zakresie 
dyrektywę w sprawie pracy tymczasowej;

Or. en

Poprawka 90
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw H
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Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kryzys ujawnił 
nadużycia w zakresie praw pracowników 
transgranicznych i sezonowych;

H. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 ujawnił nadużycia 
w zakresie praw pracowników 
transgranicznych i sezonowych oraz 
niepewność ich sytuacji związaną z niskim 
poziomem odpowiedniej ochrony socjalnej 
i koordynacji zabezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 91
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea, 
Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kryzys ujawnił 
nadużycia w zakresie praw pracowników 
transgranicznych i sezonowych;

H. mając na uwadze, że kryzys ujawnił 
nadużycia w zakresie praw pracowników 
transgranicznych, przygranicznych i 
sezonowych oraz problemy dotyczące 
koordynacji podatkowej i zabezpieczenia 
społecznego w przypadku telepracy;

Or. en

Poprawka 92
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kryzys ujawnił 
nadużycia w zakresie praw pracowników 
transgranicznych i sezonowych;

H. mając na uwadze, że kryzys ujawnił 
trudności, które mogą napotykać 
pracownicy transgraniczni i sezonowi;

Or. en
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Poprawka 93
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kryzys ujawnił 
nadużycia w zakresie praw pracowników 
transgranicznych i sezonowych;

H. mając na uwadze, że kryzys ujawnił 
trudności, które napotykają pracownicy 
transgraniczni i sezonowi;

Or. en

Poprawka 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kryzys 
ujawnił nadużycia w zakresie praw 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych;

H. mając na uwadze, że kryzys 
uwypuklił nadużycia w zakresie praw 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych;

Or. en

Poprawka 95
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że kobiety są 
bardziej niż mężczyźni dotknięte 
trudnościami wynikającymi z pandemii 
COVID-19 ze względu dominujący udział 
ich zatrudnienia w niektórych sektorach 
oraz konieczność opieki nad osobami 
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starszymi i dziećmi, która nadal spoczywa 
przede wszystkim na ich barkach;

Or. en

Poprawka 96
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że na kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
narażone są zwłaszcza osoby z 
niepełnosprawnością;

I. mając na uwadze, że na kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
narażone są zwłaszcza osoby z 
niepełnosprawnością; mając na uwadze, że 
wiele osób z niepełnosprawnością oraz 
osób starszych padło ofiarą 
niewystarczającej profilaktyki 
w placówkach opieki długoterminowej, 
a także zaniedbanego przez długi czas 
procesu deinstytucjonalizacji, co sprawiło, 
że placówki opieki długoterminowej są 
szczególnie narażone na 
rozprzestrzenianie się wirusa;

Or. en

Poprawka 97
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że na kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
narażone są zwłaszcza osoby z 
niepełnosprawnością;

I. mając na uwadze, że na kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
narażone są zwłaszcza osoby z 
niepełnosprawnością; mając na uwadze, że 
mogą one cierpieć nieproporcjonalnie, 
mają szczególne potrzeby w zakresie 
wsparcia, które należy brać pod uwagę już 
na początkowym etapie reagowania na 
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pandemię, a badania pokazują, że są one 
bardziej narażone na problemy ze 
zdrowiem psychicznym niż reszta 
populacji;

Or. en

Poprawka 98
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że na kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
narażone są zwłaszcza osoby z 
niepełnosprawnością;

I. mając na uwadze, że na kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
narażone są zwłaszcza osoby z 
niepełnosprawnością; mając na uwadze, że 
kryzys związany z COVID-19 pogłębił już 
utrzymującą się segregację społeczną 
i dyskryminację osób 
z niepełnosprawnością;

Or. en

Poprawka 99
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że na kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
narażone są zwłaszcza osoby z 
niepełnosprawnością;

I. mając na uwadze, że na kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
narażone są zwłaszcza osoby z 
niepełnosprawnością i osoby starsze;

Or. en

Poprawka 100
Jordi Cañas
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Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że na kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
narażone są zwłaszcza osoby z 
niepełnosprawnością;

I. mając na uwadze, że na kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
narażone są zwłaszcza osoby z 
niepełnosprawnością i osoby starsze;

Or. en

Poprawka 101
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że na kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
narażone są zwłaszcza osoby z 
niepełnosprawnością;

I. mając na uwadze, że na kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
narażone są zwłaszcza osoby 
niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 102
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że w badaniu 
opartym na europejskim badaniu 
warunków pracy z 2015 r. wykazano, że 
dwa razy więcej regularnych 
telepracowników zgłasza pracę 
przekraczającą 48 godzin przewidzianych 
w przepisach UE oraz odpoczynek krótszy 
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niż 11 godzin pomiędzy dniami roboczymi 
w porównaniu z osobami pracującymi 
w siedzibie pracodawcy; mając na 
uwadze, że prawie 30 % takich 
telepracowników zgłasza pracę w wolnym 
czasie każdego dnia lub kilka razy w 
tygodniu, w porównaniu z poniżej 5 % 
pracowników „biurowych”; mając na 
uwadze, że regularni telepracownicy 
również częściej zgłaszają odczuwanie 
stresu związanego z pracą, zaburzeń snu 
i trudności z pogodzeniem pracy 
z obowiązkami rodzinnymi;

Or. en

Poprawka 103
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że kryzys 
skutkuje narastającym ubóstwem 
miejskim, dotykającym więcej 
gospodarstw domowych o średnich 
dochodach i powodującym powstawanie 
nowych grup osób zagrożonych 
ubóstwem, „nowych ubogich 
mieszkańców miast” (wśród których są 
freelancerzy, osoby samozatrudnione, 
młodzież itp.), oraz doprowadził do 
pogłębienia nierówności terytorialnych, 
zaostrzenia niekorzystnej sytuacji 
społecznej i nierównego dostępu do usług 
publicznych, generując rosnące 
zapotrzebowanie na usługi socjalne 
i infrastrukturę społeczną na szczeblu 
lokalnym w czasie, gdy budżety lokalne są 
nadwyrężone;

Or. en
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Poprawka 104
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 uwypuklił 
znaczenie kompetencji cyfrowych 
i potrzebę ciągłego podnoszenia tych 
kompetencji między innymi w sferze 
edukacji poprzez zapewnienie sprzętu 
umożliwiającego kształcenie na odległość 
w gospodarstwach domowych uczniów, 
oraz w instytucjach edukacyjnych;

Or. en

Poprawka 105
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że przy 
określaniu i wdrażaniu wszystkich 
strategii politycznych i działań Unii musi 
być zapewniony wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego;

Or. en

Poprawka 106
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Ia. mając na uwadze, że pandemia 
dotknęła szczególnie osoby starsze, 
czasami pogarszając sytuację osób 
starszych pozostających w izolacji;

Or. en

Poprawka 107
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że zgodnie z 
art. 151 TFUE Unia i państwa 
członkowskie, świadome podstawowych 
praw socjalnych wyrażonych 
w Europejskiej karcie społecznej, 
podpisanej w Turynie w dniu 
18 października 1961 r. oraz we 
Wspólnotowej karcie socjalnych praw 
podstawowych pracowników z 1989 r., 
mają na celu promowanie zatrudnienia, 
poprawę warunków życia i pracy, tak aby 
umożliwić ich wyrównanie 
z jednoczesnym zachowaniem postępu, 
odpowiednią ochronę socjalną, dialog 
między partnerami społecznymi, rozwój 
zasobów ludzkich pozwalający podnosić 
i utrzymać poziom zatrudnienia oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu;

Or. en

Poprawka 108
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw I c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ic. mając na uwadze, że kryzys 
skutkuje rosnącym ubóstwem miejskim, 
powstawaniem nowych grup osób 
zagrożonych ubóstwem, prowadzi do 
pogłębienia nierówności terytorialnych, 
pogorszenia niekorzystnej sytuacji 
społecznej na ubogich obszarach 
miejskich oraz nierównego dostępu do 
usług publicznych, generując rosnące 
zapotrzebowanie na usługi socjalne 
i infrastrukturę społeczną na szczeblu 
lokalnym w czasie, gdy budżety gmin są 
nadwyrężone;

Or. en

Poprawka 109
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. jest głęboko przekonany, że 
zrównoważony rozwój jest głęboko 
zakorzeniony w europejskim projekcie 
i europejskich wartościach; jest w pełni 
zaangażowany w realizację Agendy 2030 
ONZ i osiągnięcie przedstawionych w niej 
17 celów zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 110
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że UE rozpoczęła skreśla się
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transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój społeczny 
jest podstawowym warunkiem wstępnym 
sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu transformacji cyfrowej i 
ekologicznej; jest zdania, że okres 
odbudowy należy wykorzystać na reformy 
oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym;

Or. en

Poprawka 111
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój społeczny 
jest podstawowym warunkiem wstępnym 
sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu transformacji cyfrowej i 
ekologicznej; jest zdania, że okres 
odbudowy należy wykorzystać na reformy 
oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 

1. podkreśla, że UE stoi przed trzema 
transformacjami: transformacją w 
kierunku niskoemisyjnej, neutralnej dla 
klimatu, zasobooszczędnej gospodarki 
o obiegu zamkniętym oraz transformacją 
cyfrową i niżem demograficznym; 
ostrzega, że ta potrójna transformacja nie 
sprzyja automatycznie włączeniu 
cyfrowemu; uważa, że zrównoważony 
rozwój społeczny jest podstawowym 
warunkiem wstępnym sprawiedliwej 
i sprzyjającej włączeniu społecznemu 
transformacji ekologicznej, cyfrowej 
i demograficznej; podkreśla, że tej 
potrójnej transformacji musi towarzyszyć 
wzrost dobrostanu, postęp społeczny, 
bezpieczeństwo, dobrobyt, równość i 



AM\1215162PL.docx 59/169 PE658.882v01-00

PL

publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym;

włączenie społeczne; jest zdania, że okres 
odbudowy należy wykorzystać na reformy 
oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym;

Or. en

Poprawka 112
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój 
społeczny jest podstawowym warunkiem 
wstępnym sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji 
cyfrowej i ekologicznej; jest zdania, że 
okres odbudowy należy wykorzystać na 
reformy oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym;

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój 
społeczny jest podstawowym warunkiem 
wstępnym sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji 
cyfrowej i ekologicznej; jest zdania, że 
okres odbudowy należy wykorzystać na 
reformy oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, równości płci, 
wysokiej jakości publicznych systemach 
opieki społecznej, wysokiej jakości 
zatrudnieniu i zrównoważonym wzroście 
gospodarczym; podkreśla, że potrzeby 
osób starszych również stanowią kluczowy 
element reformy, a przy opracowywaniu 
nowych środków konieczne jest 
uwzględnienie zróżnicowanej sytuacji na 
obszarach miejskich i wiejskich;

Or. en
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Poprawka 113
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój 
społeczny jest podstawowym warunkiem 
wstępnym sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji 
cyfrowej i ekologicznej; jest zdania, że 
okres odbudowy należy wykorzystać na 
reformy oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym;

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój 
społeczny jest podstawowym warunkiem 
wstępnym sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji 
cyfrowej i ekologicznej; jest zdania, że 
okres odbudowy należy wykorzystać na 
reformy oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym; 
podkreśla, że nikogo nie można zostawiać 
w tyle w wyniku tej transformacji 
zapoczątkowanej przez Unię Europejską 
i że należy wspierać wszystkie obszary, 
w tym obszary wiejskie;

Or. en

Poprawka 114
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
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transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój społeczny 
jest podstawowym warunkiem wstępnym 
sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu transformacji cyfrowej i 
ekologicznej; jest zdania, że okres 
odbudowy należy wykorzystać na reformy 
oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym;

transformację w kierunku w pełni opartej 
na odnawialnych źródłach energii, 
zasobooszczędnej, neutralnej dla klimatu 
gospodarki o obiegu zamkniętym, która 
musi zapewnić najwyższy poziom 
sprawiedliwości społecznej, wzrost 
dobrostanu, postęp społeczny, 
bezpieczeństwo, dobrobyt, równość 
i włączenie społeczne; uważa, że cel 
dotyczący osiągnięcia najwyższego 
poziomu sprawiedliwości społecznej 
i zrównoważenia środowiskowego jest 
podstawowym warunkiem wstępnym 
sprawiedliwej, skutecznej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji 
cyfrowej i ekologicznej; jest zdania, że 
okres odbudowy należy wykorzystać na 
reformy oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości i stabilnym zatrudnieniu i 
zrównoważonym rozwoju;

Or. en

Poprawka 115
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój 
społeczny jest podstawowym warunkiem 
wstępnym sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji 
cyfrowej i ekologicznej; jest zdania, że 

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój 
społeczny jest podstawowym warunkiem 
wstępnym sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji 
cyfrowej i ekologicznej; uważa ponadto, 
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okres odbudowy należy wykorzystać na 
reformy oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym;

że procesy te nie zmniejszą nierówności, 
jeśli nie zostaną ujęte w ramach 
transformacji, która może zapewnić 
możliwości społeczne i stworzyć dobrobyt 
społeczny; podkreśla, że sprawiedliwość 
społeczna, godna praca z płacą 
zapewniającą utrzymanie na minimalnym 
poziomie, równe szanse, sprawiedliwa 
mobilność oraz solidne systemy opieki 
społecznej stanowią zasadnicze elementy 
sprawiedliwej transformacji w kierunku 
zrównoważonej i socjalnej Europy;

Or. en

Poprawka 116
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój 
społeczny jest podstawowym warunkiem 
wstępnym sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji 
cyfrowej i ekologicznej; jest zdania, że 
okres odbudowy należy wykorzystać na 
reformy oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym;

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć większy wzrost, 
dobrostan, postęp społeczny, 
bezpieczeństwo, dobrobyt, 
konkurencyjność, równość i włączenie 
społeczne; uważa, że zrównoważony 
rozwój społeczny jest istotny dla 
sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu transformacji cyfrowej i 
ekologicznej; jest zdania, że okres 
odbudowy musi również obejmować 
reformy skoncentrowane na solidarności, 
integracji, sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej i 
wysokiej jakości zatrudnieniu; ponownie 
podkreśla znaczenie konkurencyjności 
i wzrostu gospodarczego dla zapewnienia 
dobrobytu;
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Or. en

Poprawka 117
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój 
społeczny jest podstawowym warunkiem 
wstępnym sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji 
cyfrowej i ekologicznej; jest zdania, że 
okres odbudowy należy wykorzystać na 
reformy oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym;

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój 
społeczny jest podstawowym warunkiem 
wstępnym sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji 
cyfrowej i ekologicznej; jest zdania, że 
w okresie odbudowy należy dążyć do 
przezwyciężenia wcześniejszych 
problemów społecznych i gospodarczych 
poprzez reformy oparte na solidarności, 
integracji, sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym;

Or. en

Poprawka 118
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 

1. wyraża zaniepokojenie, że kryzys 
związany z COVID-19 spowoduje, że 
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neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój społeczny 
jest podstawowym warunkiem wstępnym 
sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu transformacji cyfrowej i 
ekologicznej; jest zdania, że okres 
odbudowy należy wykorzystać na reformy 
oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym;

miliony pracowników stracą pracę; jest 
zdania, że wdrożenie Europejskiego 
Zielonego Ładu jeszcze bardziej pogłębi 
kryzys gospodarczy i społeczny w Europie; 
uważa w związku z tym, że cele 
klimatyczne Europejskiego Zielonego 
Ładu powinny i muszą zostać poddane 
przeglądowi, aby osiągnąć wzrost 
dobrostanu, postęp społeczny, 
bezpieczeństwo, dobrobyt, równość i 
włączenie społeczne; jest zdania, że okres 
odbudowy należy wykorzystać na 
strukturalne reformy gospodarcze, 
prowadzące do zapewnienia wysokiej 
jakości zatrudnienia i zrównoważonego 
wzrostu, co jest warunkiem wstępnym 
wysokiej jakości publicznych systemów 
opieki społecznej;

Or. en

Poprawka 119
Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój 
społeczny jest podstawowym warunkiem 
wstępnym sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji 
cyfrowej i ekologicznej; jest zdania, że 
okres odbudowy należy wykorzystać na 
reformy oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwym podziale bogactwa, 
równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 

1. podkreśla, że UE rozpoczęła 
transformację w kierunku niskoemisyjnej, 
neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, której 
musi towarzyszyć wzrost dobrostanu, 
postęp społeczny, bezpieczeństwo, 
dobrobyt, równość i włączenie społeczne; 
uważa, że zrównoważony rozwój 
społeczny jest podstawowym warunkiem 
wstępnym sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji 
cyfrowej i ekologicznej; jest zdania, że 
okres odbudowy należy wykorzystać na 
reformy oparte na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej, równości płci, 
wysokiej jakości publicznych systemach 
opieki społecznej, wysokiej jakości 
zatrudnieniu i zrównoważonym wzroście 
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wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym;

gospodarczym;

Or. en

Poprawka 120
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że transformacja 
ekologiczna, cyfrowa i demograficzna 
w różny sposób wpływają na europejskie 
regiony, sektory, pracowników i grupy 
ludności; podkreśla, że potrójna 
transformacja będzie wymagała 
znacznego przekwalifikowania i realokacji 
siły roboczej, w związku z czym rodzi 
pytania dotyczące sprawiedliwego 
podziału potencjalnych kosztów i ryzyka 
w dziedzinie zatrudnienia i spraw 
społecznych; podkreśla, że niekorzystne 
skutki dla zatrudnienia wynikające 
z osiągnięcia neutralności klimatycznej 
będą koncentrować się w regionach 
węglowych, wysokoemisyjnych 
i energochłonnych, w zależności od 
sektorów, które będą musiały przejść 
rozległe przekształcenia, takich jak 
przemysł wydobywczy (węgiel kamienny, 
brunatny, torf lub łupki bitumiczne) oraz 
sektory związane z produkcją energii, 
a także branże wysokoemisyjne 
(produkcja aluminium, cementu, stali, 
nawozów lub papieru);

Or. en

Poprawka 121
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
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Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że Europa socjalna 
powinna być przede wszystkim Europą 
konkurencyjną na arenie 
międzynarodowej; zwraca uwagę na fakt, 
że w celu tworzenia miejsc pracy 
i zapewnienia lepszej opieki społecznej 
wszystkim obywatelom UE w świecie, 
w którym panuje rosnąca konkurencja 
globalna, UE musi zagwarantować swoją 
konkurencyjność i konkurencyjność 
działających w niej przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 122
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. jest zdania, że okres odbudowy 
należy wykorzystać na reformy oparte na 
solidarności, integracji, sprawiedliwości 
społecznej, sprawiedliwym podziale 
bogactwa, równości płci, wysokiej jakości 
publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i 
zrównoważonym wzroście gospodarczym – 
modelu, który zapewnia równość 
i ochronę socjalną, uwzględnia potrzeby 
grup szczególnie wrażliwych, zwiększa 
uczestnictwo i aktywność obywatelską 
oraz poprawia standardy życia dla 
wszystkich; uważa, że jest to najlepszy 
sposób wyjścia z tego kryzysu jako 
trwalsza, odporniejsza i sprawiedliwsza 
UE dla następnych pokoleń;

Or. en
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Poprawka 123
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że należy opracować 
ambitną agendę polityczną, która będzie 
zawierała możliwe do zidentyfikowania, 
jasne i obowiązkowe cele i wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju społecznego; 
zwraca uwagę, że kolejny Szczyt 
Społeczny UE, który ma się odbyć w maju 
2021 r. w Porto, byłby doskonałą okazją 
do przyjęcia takiej agendy na najwyższym 
szczeblu politycznym przez przywódców 
27 państw członkowskich oraz Rady 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i 
Komisji Europejskiej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 124
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że należy opracować 
ambitną agendę polityczną, która będzie 
zawierała możliwe do zidentyfikowania, 
jasne i obowiązkowe cele i wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju społecznego; 
zwraca uwagę, że kolejny Szczyt 
Społeczny UE, który ma się odbyć w maju 
2021 r. w Porto, byłby doskonałą okazją 
do przyjęcia takiej agendy na najwyższym 
szczeblu politycznym przez przywódców 
27 państw członkowskich oraz Rady 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i 
Komisji Europejskiej;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 125
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że należy opracować 
ambitną agendę polityczną, która będzie 
zawierała możliwe do zidentyfikowania, 
jasne i obowiązkowe cele i wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju społecznego; 
zwraca uwagę, że kolejny Szczyt 
Społeczny UE, który ma się odbyć w maju 
2021 r. w Porto, byłby doskonałą okazją do 
przyjęcia takiej agendy na najwyższym 
szczeblu politycznym przez przywódców 
27 państw członkowskich oraz Rady 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i 
Komisji Europejskiej;

2. podkreśla, że należy opracować 
ambitną agendę polityczną, która będzie 
zawierała możliwe do zidentyfikowania, 
jasne i obowiązkowe cele i wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju społecznego; 
zwraca uwagę, że kolejny Szczyt 
Społeczny UE, który ma się odbyć w maju 
2021 r. w Porto, byłby doskonałą okazją do 
przyjęcia takiej agendy na najwyższym 
szczeblu politycznym przez przywódców 
27 państw członkowskich oraz Rady 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i 
Komisji Europejskiej; podkreśla, że nowa 
agenda na rzecz silnej Europy socjalnej 
musi opierać się na wielopoziomowym 
sprawowaniu rządów przy znaczącym 
zaangażowaniu władz lokalnych we 
wszystkie strategie polityczne, 
w odniesieniu do których mają 
bezpośrednie lub wspólne kompetencje, z 
wykorzystaniem modelu partnerstw na 
rzecz agendy miejskiej UE z paktu 
amsterdamskiego, aby uczestniczyć 
w regularnym i bezpośrednim dialogu 
z przywódcami miast i przedstawicielami 
społeczności lokalnych na temat pełnego 
wdrożenia Europejskiego filaru praw 
socjalnych i wzmocnienia Europy 
socjalnej;

Or. en

Poprawka 126
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że należy opracować 
ambitną agendę polityczną, która będzie 
zawierała możliwe do zidentyfikowania, 
jasne i obowiązkowe cele i wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju społecznego; 
zwraca uwagę, że kolejny Szczyt 
Społeczny UE, który ma się odbyć w maju 
2021 r. w Porto, byłby doskonałą okazją do 
przyjęcia takiej agendy na najwyższym 
szczeblu politycznym przez przywódców 
27 państw członkowskich oraz Rady 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i 
Komisji Europejskiej;

2. podkreśla, że postęp w kierunku 
zrównoważonej, sprawiedliwej 
i sprzyjającej włączeniu społecznemu 
Europy socjalnej wymaga silnego 
wspólnego zaangażowania zarówno 
w realizację Agendy 2030 ONZ, jak i we 
wdrażanie i urzeczywistnianie zasad 
i praw zawartych w Europejskim filarze 
praw socjalnych; podkreśla, że należy 
opracować ambitną agendę polityczną, 
która będzie zawierała możliwe do 
zidentyfikowania, jasne i obowiązkowe 
cele i wskaźniki zrównoważonego rozwoju 
społecznego; zwraca uwagę, że kolejny 
Szczyt Społeczny UE, który ma się odbyć 
w maju 2021 r. w Porto, byłby doskonałą 
okazją do przyjęcia takiej agendy na 
najwyższym szczeblu politycznym przez 
przywódców 27 państw członkowskich 
oraz Rady Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego i Komisji Europejskiej; 
apeluje o zaangażowanie partnerów 
społecznych w całym procesie;

Or. en

Poprawka 127
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że należy opracować 
ambitną agendę polityczną, która będzie 
zawierała możliwe do zidentyfikowania, 
jasne i obowiązkowe cele i wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju społecznego; 
zwraca uwagę, że kolejny Szczyt 
Społeczny UE, który ma się odbyć w maju 
2021 r. w Porto, byłby doskonałą okazją 
do przyjęcia takiej agendy na najwyższym 
szczeblu politycznym przez przywódców 

2. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwydatnił potrzebę istnienia 
silnych systemów opieki zdrowotnej 
i społecznej w państwach członkowskich;
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27 państw członkowskich oraz Rady 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i 
Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 128
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że należy opracować 
ambitną agendę polityczną, która będzie 
zawierała możliwe do zidentyfikowania, 
jasne i obowiązkowe cele i wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju społecznego; 
zwraca uwagę, że kolejny Szczyt 
Społeczny UE, który ma się odbyć w maju 
2021 r. w Porto, byłby doskonałą okazją 
do przyjęcia takiej agendy na najwyższym 
szczeblu politycznym przez przywódców 
27 państw członkowskich oraz Rady 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i 
Komisji Europejskiej;

2. podkreśla, że zostanie opracowana 
ambitna agenda polityczna, która będzie 
zawierała możliwe do zidentyfikowania, 
jasne i obowiązkowe cele i wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju społecznego;

Or. en

Poprawka 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że należy opracować 
ambitną agendę polityczną, która będzie 
zawierała możliwe do zidentyfikowania, 
jasne i obowiązkowe cele i wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju społecznego; 
zwraca uwagę, że kolejny Szczyt 
Społeczny UE, który ma się odbyć w maju 

2. podkreśla, że należy opracować 
ambitną agendę polityczną, która będzie 
zawierała możliwe do zidentyfikowania, 
wykonalne, zrównoważone, jasne i 
obowiązkowe cele i wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju społecznego; 
zwraca uwagę, że kolejny Szczyt 
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2021 r. w Porto, byłby doskonałą okazją do 
przyjęcia takiej agendy na najwyższym 
szczeblu politycznym przez przywódców 
27 państw członkowskich oraz Rady 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i 
Komisji Europejskiej;

Społeczny UE, który ma się odbyć w maju 
2021 r. w Porto, byłby doskonałą okazją do 
przyjęcia takiej agendy na najwyższym 
szczeblu politycznym przez przywódców 
27 państw członkowskich oraz Rady 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i 
Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 130
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że należy opracować 
ambitną agendę polityczną, która będzie 
zawierała możliwe do zidentyfikowania, 
jasne i obowiązkowe cele i wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju społecznego; 
zwraca uwagę, że kolejny Szczyt 
Społeczny UE, który ma się odbyć w maju 
2021 r. w Porto, byłby doskonałą okazją do 
przyjęcia takiej agendy na najwyższym 
szczeblu politycznym przez przywódców 
27 państw członkowskich oraz Rady 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i 
Komisji Europejskiej;

2. podkreśla, że należy opracować 
ambitną agendę polityczną, która będzie 
zawierała możliwe do zidentyfikowania, 
jasne i obowiązkowe cele i wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju społecznego; 
zwraca uwagę, że kolejny Szczyt 
Społeczny UE, który ma się odbyć w maju 
2021 r. w Porto, byłby doskonałą okazją do 
przyjęcia takiej agendy na najwyższym 
szczeblu politycznym przez przywódców 
27 państw członkowskich oraz Rady 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, 
Komisji Europejskiej i partnerów 
społecznych;

Or. en

Poprawka 131
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że za inicjatywy 
wywodzące się z Europejskiego filaru 
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praw socjalnych odpowiadają wspólnie 
UE i państwa członkowskie; nalega, aby 
inicjatywa obejmowała przepisy 
zezwalające na wyjątki w przypadku 
wyższych poziomów ochrony w układach 
zbiorowych, a także poszanowanie 
krajowych modeli rokowań zbiorowych;

Or. en

Poprawka 132
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez 
ustanowienie ambitnych celów i 
instrumentów; zwraca uwagę, że 
ograniczony sukces społecznego wymiaru 
strategii lizbońskiej wynikał częściowo z 
dobrowolnego charakteru uczestnictwa 
państw członkowskich i z braku 
skutecznego wdrażania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 133
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka
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3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez 
ustanowienie ambitnych celów i 
instrumentów; zwraca uwagę, że 
ograniczony sukces społecznego wymiaru 
strategii lizbońskiej wynikał częściowo z 
dobrowolnego charakteru uczestnictwa 
państw członkowskich i z braku 
skutecznego wdrażania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 134
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez 
ustanowienie ambitnych celów i 
instrumentów; zwraca uwagę, że 
ograniczony sukces społecznego wymiaru 
strategii lizbońskiej wynikał częściowo z 
dobrowolnego charakteru uczestnictwa 
państw członkowskich i z braku 
skutecznego wdrażania;

3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez 
ustanowienie ambitnych celów i 
instrumentów; uważa, że każda inicjatywa 
ustawodawcza w ramach Europejskiego 
filaru praw socjalnych powinna zawierać 
przepisy umożliwiające państwom 
członkowskim odstępstwa w przypadku, 
gdy krajowe systemy rokowań zbiorowych 
zapewniają wyższy poziom ochrony; 
zwraca uwagę, że ograniczony sukces 
społecznego wymiaru strategii lizbońskiej 
wynikał z europejskich ram zarządzania 



PE658.882v01-00 74/169 AM\1215162PL.docx

PL

gospodarczego, na podstawie których 
wydano kolejne zalecenia dla 
poszczególnych krajów przewidujące 
stagnację płac i cięcia wydatków 
socjalnych w szeregu państw 
członkowskich w następstwie kryzysu 
finansowego i gospodarczego;

Or. en

Poprawka 135
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez 
ustanowienie ambitnych celów i 
instrumentów; zwraca uwagę, że 
ograniczony sukces społecznego wymiaru 
strategii lizbońskiej wynikał częściowo z 
dobrowolnego charakteru uczestnictwa 
państw członkowskich i z braku 
skutecznego wdrażania;

3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez 
ustanowienie ambitnych celów i 
instrumentów;

Or. en

Poprawka 136
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka
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3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez 
ustanowienie ambitnych celów i 
instrumentów; zwraca uwagę, że 
ograniczony sukces społecznego wymiaru 
strategii lizbońskiej wynikał częściowo z 
dobrowolnego charakteru uczestnictwa 
państw członkowskich i z braku 
skutecznego wdrażania;

3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez 
ustanowienie ambitnych celów i 
instrumentów;

Or. en

Poprawka 137
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez 
ustanowienie ambitnych celów i 
instrumentów; zwraca uwagę, że 
ograniczony sukces społecznego wymiaru 
strategii lizbońskiej wynikał częściowo z 
dobrowolnego charakteru uczestnictwa 
państw członkowskich i z braku 
skutecznego wdrażania;

3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
poprzez ustanowienie ambitnych celów 
w państwach członkowskich; zwraca 
uwagę, że polityka społeczna leży przede 
wszystkim w zakresie kompetencji państw 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 138
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez 
ustanowienie ambitnych celów i 
instrumentów; zwraca uwagę, że 
ograniczony sukces społecznego wymiaru 
strategii lizbońskiej wynikał częściowo z 
dobrowolnego charakteru uczestnictwa 
państw członkowskich i z braku 
skutecznego wdrażania;

3. uważa, że należy skoncentrować się 
na tej części agendy UE na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, która 
dotyczy zrównoważonego rozwoju 
społecznego, a jednocześnie utorować 
drogę do urzeczywistnienia zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
poprzez ustanowienie ambitnych celów i 
instrumentów; zwraca uwagę, że 
ograniczony sukces społecznego wymiaru 
strategii lizbońskiej wynikał częściowo 
z braku skutecznego wdrażania;

Or. en

Poprawka 139
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez 
ustanowienie ambitnych celów i 
instrumentów; zwraca uwagę, że 

3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez przyjęcie 
planu działania oraz ustanowienie 
ambitnych obowiązkowych celów i 
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ograniczony sukces społecznego wymiaru 
strategii lizbońskiej wynikał częściowo z 
dobrowolnego charakteru uczestnictwa 
państw członkowskich i z braku 
skutecznego wdrażania;

instrumentów; zwraca uwagę, że 
ograniczony sukces społecznego wymiaru 
strategii lizbońskiej wynikał częściowo z 
dobrowolnego charakteru uczestnictwa 
państw członkowskich i z braku 
skutecznego wdrażania;

Or. en

Poprawka 140
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez 
ustanowienie ambitnych celów i 
instrumentów; zwraca uwagę, że 
ograniczony sukces społecznego wymiaru 
strategii lizbońskiej wynikał częściowo z 
dobrowolnego charakteru uczestnictwa 
państw członkowskich i z braku 
skutecznego wdrażania;

3. uważa, że w agendzie z Porto 
należy przyjąć podwójne podejście, tj. 
należy skoncentrować się na tej części 
agendy UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, która dotyczy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, a 
jednocześnie utorować drogę do 
urzeczywistnienia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych jako działanie 
następcze w stosunku do strategii 
lizbońskiej poprzez ustanowienie 
ambitnych celów i instrumentów 
określających drogę do osiągnięcia 
postępu społecznego i zrównoważonego 
rozwoju społecznego; uważa, że agenda ta 
mogłaby zawierać strategiczne ramy 
trwałej, sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu Europy socjalnej 
do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 141
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca uwagę, że ograniczony 
sukces społecznego wymiaru strategii 
lizbońskiej wynikał częściowo 
z dobrowolnego charakteru uczestnictwa 
państw członkowskich i z braku 
skutecznego wdrażania; uważa, że 
istniejące narzędzia służące do jej 
wdrażania (proces semestru, zalecenia dla 
poszczególnych krajów itp.) odegrały 
istotną rolę w monitorowaniu osiąganych 
postępów oraz w uwidacznianiu kwestii 
społecznych i zatrudnienia w procesie 
zarządzania UE;

Or. en

Poprawka 142
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że należy przestrzegać 
podziału kompetencji i zasady 
pomocniczości;

Or. en

Poprawka 143
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 

skreśla się
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przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest 
przekonany, że ramy zarządzania dla 
Europy socjalnej i zrównoważonej 
powinny opierać się na następujących 
reformach: włączenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych i protokołu w 
sprawie postępu społecznego do 
Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom 
społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy 
charakter;

Or. en

Poprawka 144
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest 
przekonany, że ramy zarządzania dla 
Europy socjalnej i zrównoważonej 
powinny opierać się na następujących 
reformach: włączenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych i protokołu w 
sprawie postępu społecznego do 
Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom 

skreśla się
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społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy 
charakter;

Or. en

Poprawka 145
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest 
przekonany, że ramy zarządzania dla 
Europy socjalnej i zrównoważonej 
powinny opierać się na następujących 
reformach: włączenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych i protokołu w 
sprawie postępu społecznego do 
Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom 
społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy 
charakter;

skreśla się

Or. en

Poprawka 146
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest 
przekonany, że ramy zarządzania dla 
Europy socjalnej i zrównoważonej 
powinny opierać się na następujących 
reformach: włączenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych i protokołu w 
sprawie postępu społecznego do 
Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom 
społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy 
charakter;

skreśla się

Or. en

Poprawka 147
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest 
przekonany, że ramy zarządzania dla 
Europy socjalnej i zrównoważonej 
powinny opierać się na następujących 
reformach: włączenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych i protokołu w 

skreśla się
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sprawie postępu społecznego do 
Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom 
społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy 
charakter;

Or. en

Poprawka 148
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest 
przekonany, że ramy zarządzania dla 
Europy socjalnej i zrównoważonej 
powinny opierać się na następujących 
reformach: włączenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych i protokołu w 
sprawie postępu społecznego do 
Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom 
społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy 
charakter;

4. jest przekonany, że ramy 
zarządzania dla Europy socjalnej i 
zrównoważonej powinny opierać się na 
przyjęciu paktu na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i postępu społecznego;

Or. en
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Poprawka 149
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest 
przekonany, że ramy zarządzania dla 
Europy socjalnej i zrównoważonej 
powinny opierać się na następujących 
reformach: włączenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych i protokołu w 
sprawie postępu społecznego do 
Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom 
społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy 
charakter;

4. odrzuca wszelkie starania pod 
szyldem Europejskiego filaru praw 
socjalnych, mające na celu ujednolicenie 
polityki społecznej i systemów ochrony 
socjalnej państw członkowskich, które 
osłabiają skuteczność krajowych strategii 
politycznych w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 150
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność, w tym większe inwestycje 
społeczne i bardziej rygorystyczne 
zobowiązania środowiskowe, których 
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do funduszy europejskich; jest przekonany, 
że ramy zarządzania dla Europy socjalnej i 
zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
protokołu w sprawie postępu społecznego 
do Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom społecznym 
i celom w zakresie zrównoważonego 
rozwoju obowiązkowy charakter;

przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest przekonany, 
że ramy zarządzania mające na celu 
osiągnięcie najwyższego poziomu 
sprawiedliwości społecznej oraz 
zrównoważenia środowiskowego 
w Europie powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
protokołu w sprawie postępu społecznego 
do Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego uchylającego pakt stabilności 
i wzrostu, który nada ulepszonym celom 
dotyczącym sprawiedliwości społecznej 
i celom w zakresie zrównoważonego 
rozwoju obowiązkowy charakter zgodnie 
z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, 
Europejskim filarem praw socjalnych 
i porozumieniem paryskim;

Or. en

Poprawka 151
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest przekonany, 
że ramy zarządzania dla Europy socjalnej 
i zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
protokołu w sprawie postępu społecznego 
do Traktatów, przyznanie ochronie praw 

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej muszą 
koncentrować się na ochronie każdej 
osoby, w szczególności osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji, oraz 
przyczynić się do zapewnienia, by 
odbudowa sprzyjała włączeniu 
społecznemu i była sprawiedliwa 
społecznie, a ponadto cele te należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
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socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom 
społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy 
charakter;

do funduszy europejskich; uważa, że w tym 
sensie działania polityczne, programy 
i reformy na szczeblu europejskim 
i państw członkowskich należy 
zaprojektować w sposób, który 
przyczyniłby się do osiągnięcia tych 
obowiązkowych celów, a ochrona prawna 
powinna oznaczać, że należy zapobiegać 
działaniom, strategiom, programom lub 
reformom, które mogą mieć potencjalnie 
negatywny wpływ na osiągnięcie tych 
celów lub utrudniać postęp w ich 
osiągnięciu;

Or. en

Poprawka 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest przekonany, 
że ramy zarządzania dla Europy socjalnej i 
zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
protokołu w sprawie postępu społecznego 
do Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom społecznym 
i celom w zakresie zrównoważonego 
rozwoju obowiązkowy charakter;

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność, uwzględniając specyfikę 
krajową i krajowe potrzeby, na wzór 
zobowiązań gospodarczych i 
środowiskowych, których przestrzeganie 
jest powiązane z dostępem do funduszy 
europejskich; jest przekonany, że ramy 
zarządzania dla Europy socjalnej i 
zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
protokołu w sprawie postępu społecznego 
do Traktatów, ochrona i zapewnienie praw 
socjalnych oraz swobód gospodarczych na 
jednolitym rynku oraz przyjęcie paktu na 
rzecz zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom społecznym 
i celom w zakresie zrównoważonego 
rozwoju obowiązkowy charakter;
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Or. en

Poprawka 153
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest przekonany, 
że ramy zarządzania dla Europy socjalnej i 
zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
protokołu w sprawie postępu społecznego 
do Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom społecznym 
i celom w zakresie zrównoważonego 
rozwoju obowiązkowy charakter;

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest przekonany, 
że ramy zarządzania dla Europy socjalnej i 
zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
protokołu w sprawie postępu społecznego 
do Traktatów, osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, 
przyznanie ochronie praw socjalnych 
pierwszeństwa przed ochroną swobód 
gospodarczych na jednolitym rynku oraz 
przyjęcie paktu na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i postępu społecznego, który nada 
celom społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy 
charakter;

Or. en

Poprawka 154
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
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rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest przekonany, 
że ramy zarządzania dla Europy socjalnej i 
zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
protokołu w sprawie postępu społecznego 
do Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom 
społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy 
charakter;

rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest przekonany, 
że ramy zarządzania dla Europy socjalnej i 
zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
protokołu w sprawie postępu społecznego 
do Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który przyczyni się do 
osiągnięcia wysokich standardów 
społecznych i standardów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 155
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest przekonany, 
że ramy zarządzania dla Europy socjalnej i 
zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
protokołu w sprawie postępu społecznego 
do Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 

4. podkreśla, że cele nowej agendy na 
rzecz silnej Europy socjalnej należy 
wzmocnić poprzez obowiązkową 
wykonalność na wzór zobowiązań 
gospodarczych i środowiskowych, których 
przestrzeganie jest powiązane z dostępem 
do funduszy europejskich; jest przekonany, 
że ramy zarządzania dla Europy socjalnej i 
zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
protokołu w sprawie postępu społecznego 
do Traktatów, ochrona praw socjalnych 
oraz swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
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zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom społecznym 
i celom w zakresie zrównoważonego 
rozwoju obowiązkowy charakter;

społecznego, który nada celom społecznym 
i celom w zakresie zrównoważonego 
rozwoju obowiązkowy charakter;

Or. en

Poprawka 156
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest przekonany, że ramy 
zarządzania dla Europy socjalnej 
i zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
i protokołu w sprawie postępu społecznego 
do Traktatów, przyznanie ochronie praw 
socjalnych pierwszeństwa przed ochroną 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego, który nada celom 
społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy 
charakter; uważa, że dodatkowo proces 
semestru powinien przebiegać zgodnie 
z metodą wspólnotową i zostać 
uzgodniony między Radą a Parlamentem 
Europejskim, podczas gdy procesowi 
podejmowania decyzji większością 
kwalifikowaną powinno podlegać więcej 
obszarów polityki społecznej, 
w szczególności niedyskryminacja, 
ochrona socjalna pracowników (poza 
sytuacjami transgranicznymi), ochrona 
pracowników w przypadku wypowiedzenia 
umowy o pracę, reprezentowanie i obrona 
zbiorowa interesów pracowników 
i pracodawców oraz warunki zatrudnienia 
obywateli państw trzecich przebywających 
legalnie w UE;
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Or. en

Poprawka 157
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wzywa do wprowadzenia unijnej 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
społecznej jako uzupełnienia procedury 
dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej;

Or. en

Poprawka 158
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia; podkreśla 
znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru 
praw socjalnych w kontekście planu 
odbudowy dla Europy na tym samym 
poziomie co Zielony Ład i transformacja 
cyfrowa; w związku z tym apeluje, aby w 
przyszłych reformach związanych z 
pakietem na rzecz odbudowy traktowano 
pozytywną konwergencję społeczną jako 
jeden z głównych celów krajowych 
programów reform, w tym poprzez 
wsparcie finansowe; w tym kontekście 
uważa, że obok celów gospodarczych i 

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia, wzmocnienia 
systemów opieki społecznej, finansowania 
wysokiej jakości miejsc pracy, usług 
publicznych, walki z ubóstwem 
oraz transformacji ekologicznej i 
cyfrowej; z zadowoleniem przyjmuje Next 
Generation EU, plan naprawy UE; 
apeluje o równowagę między 
transformacją ekologiczną i cyfrową 
z jednej strony a infrastrukturą 
edukacyjną, społeczną i w zakresie opieki 
zdrowotnej z drugiej strony, aby zapewnić 
sprawiedliwość społeczną, spójność 
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środowiskowych w planie odbudowy 
należy uwzględnić cele nowej agendy z 
Porto na 2030 r.;

społeczną i dobrobyt dla wszystkich; jest 
zaniepokojony faktem, że w obecnym 
czasie kryzysu systemy opieki społecznej 
znajdują się pod bezprecedensową presją 
i że związane z nimi wydatki publiczne 
gwałtownie wzrosną; podkreśla, że 
wydatki na środki kryzysowe nie powinny 
być realizowane kosztem osób najmniej 
zamożnych, ale powinny być ponoszone 
w sposób sprawiedliwy; podkreśla 
w związku z tym, że pobudzenie odbudowy 
wymaga, aby wysiłki inwestycyjne UE 
w ramach planu odbudowy miały silny 
wymiar społeczny, wzmacniając systemy 
opieki społecznej i zasilając 
zabezpieczenie społeczne, dostęp do opieki 
zdrowotnej i edukacji, przystępne cenowo 
mieszkania, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
znajdujących się w trudnej sytuacji w celu 
zwalczania społecznych skutków kryzysu; 
uważa, że inwestycje w edukację, dobrze 
zaprojektowane progresywne systemy 
podatkowe i systemy zabezpieczenia 
społecznego, inwestycje społeczne oraz 
świadczenie wysokiej jakości usług 
publicznych i socjalnych są 
podstawowymi dźwigniami zapobiegania 
przenoszenia niekorzystnej sytuacji 
z pokolenia na pokolenie; podkreśla 
znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru 
praw socjalnych w kontekście planu 
odbudowy dla Europy na tym samym 
poziomie co Zielony Ład i transformacja 
cyfrowa; w związku z tym apeluje, aby w 
przyszłych reformach związanych z 
pakietem na rzecz odbudowy traktowano 
pozytywną konwergencję społeczną jako 
jeden z głównych celów krajowych 
programów reform, w tym poprzez 
wsparcie finansowe; w tym kontekście 
uważa, że obok celów gospodarczych i 
środowiskowych w planie odbudowy 
należy uwzględnić cele nowej agendy z 
Porto na 2030 r.;

Or. en
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Poprawka 159
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia; podkreśla 
znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru 
praw socjalnych w kontekście planu 
odbudowy dla Europy na tym samym 
poziomie co Zielony Ład i transformacja 
cyfrowa; w związku z tym apeluje, aby w 
przyszłych reformach związanych z 
pakietem na rzecz odbudowy traktowano 
pozytywną konwergencję społeczną jako 
jeden z głównych celów krajowych 
programów reform, w tym poprzez 
wsparcie finansowe; w tym kontekście 
uważa, że obok celów gospodarczych i 
środowiskowych w planie odbudowy 
należy uwzględnić cele nowej agendy z 
Porto na 2030 r.;

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia;

Or. en

Poprawka 160
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia; podkreśla 
znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru 
praw socjalnych w kontekście planu 
odbudowy dla Europy na tym samym 

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia;
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poziomie co Zielony Ład i transformacja 
cyfrowa; w związku z tym apeluje, aby w 
przyszłych reformach związanych z 
pakietem na rzecz odbudowy traktowano 
pozytywną konwergencję społeczną jako 
jeden z głównych celów krajowych 
programów reform, w tym poprzez 
wsparcie finansowe; w tym kontekście 
uważa, że obok celów gospodarczych i 
środowiskowych w planie odbudowy 
należy uwzględnić cele nowej agendy z 
Porto na 2030 r.;

Or. en

Poprawka 161
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia; podkreśla 
znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru 
praw socjalnych w kontekście planu 
odbudowy dla Europy na tym samym 
poziomie co Zielony Ład i transformacja 
cyfrowa; w związku z tym apeluje, aby w 
przyszłych reformach związanych z 
pakietem na rzecz odbudowy traktowano 
pozytywną konwergencję społeczną jako 
jeden z głównych celów krajowych 
programów reform, w tym poprzez 
wsparcie finansowe; w tym kontekście 
uważa, że obok celów gospodarczych i 
środowiskowych w planie odbudowy 
należy uwzględnić cele nowej agendy z 
Porto na 2030 r.;

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania tymczasowo 
elastyczności fiskalnej w celu zapobiegania 
społecznym skutkom kryzysu związanego 
z pandemią COVID-19 i ich łagodzenia; 
podkreśla znaczenie polityki społecznej 
w procesie odbudowy po pandemii 
COVID-19;

Or. en
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Poprawka 162
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia; podkreśla 
znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru 
praw socjalnych w kontekście planu 
odbudowy dla Europy na tym samym 
poziomie co Zielony Ład i transformacja 
cyfrowa; w związku z tym apeluje, aby w 
przyszłych reformach związanych z 
pakietem na rzecz odbudowy traktowano 
pozytywną konwergencję społeczną jako 
jeden z głównych celów krajowych 
programów reform, w tym poprzez 
wsparcie finansowe; w tym kontekście 
uważa, że obok celów gospodarczych i 
środowiskowych w planie odbudowy 
należy uwzględnić cele nowej agendy z 
Porto na 2030 r.;

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia; w związku z 
tym apeluje, aby w przyszłych reformach 
związanych z pakietem na rzecz odbudowy 
traktowano pozytywną konwergencję 
społeczną jako jeden z głównych celów 
krajowych programów reform, w tym 
poprzez wsparcie finansowe;

Or. en

Poprawka 163
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia; podkreśla 
znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru 
praw socjalnych w kontekście planu 
odbudowy dla Europy na tym samym 

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia; podkreśla 
znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru 
praw socjalnych w kontekście planu 
odbudowy dla Europy; w związku z tym 
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poziomie co Zielony Ład i transformacja 
cyfrowa; w związku z tym apeluje, aby w 
przyszłych reformach związanych z 
pakietem na rzecz odbudowy traktowano 
pozytywną konwergencję społeczną jako 
jeden z głównych celów krajowych 
programów reform, w tym poprzez 
wsparcie finansowe; w tym kontekście 
uważa, że obok celów gospodarczych i 
środowiskowych w planie odbudowy 
należy uwzględnić cele nowej agendy z 
Porto na 2030 r.;

apeluje, aby w przyszłych reformach 
związanych z pakietem na rzecz odbudowy 
traktowano pozytywną konwergencję 
społeczną jako jeden z głównych celów 
krajowych programów reform, w tym 
poprzez wsparcie finansowe;

Or. en

Poprawka 164
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia; podkreśla 
znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru 
praw socjalnych w kontekście planu 
odbudowy dla Europy na tym samym 
poziomie co Zielony Ład i transformacja 
cyfrowa; w związku z tym apeluje, aby w 
przyszłych reformach związanych z 
pakietem na rzecz odbudowy traktowano 
pozytywną konwergencję społeczną jako 
jeden z głównych celów krajowych 
programów reform, w tym poprzez 
wsparcie finansowe; w tym kontekście 
uważa, że obok celów gospodarczych i 
środowiskowych w planie odbudowy 
należy uwzględnić cele nowej agendy z 
Porto na 2030 r.;

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia; podkreśla 
znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru 
praw socjalnych w kontekście planu 
odbudowy dla Europy oraz Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności na tym samym poziomie co 
Zielony Ład i transformacja cyfrowa; w 
związku z tym apeluje, aby w przyszłych 
reformach związanych z pakietem na rzecz 
odbudowy traktowano pozytywną 
konwergencję społeczną jako jeden z 
głównych celów krajowych programów 
reform, w tym poprzez wsparcie 
finansowe;

Or. en
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Poprawka 165
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia; podkreśla 
znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru 
praw socjalnych w kontekście planu 
odbudowy dla Europy na tym samym 
poziomie co Zielony Ład i transformacja 
cyfrowa; w związku z tym apeluje, aby w 
przyszłych reformach związanych z 
pakietem na rzecz odbudowy traktowano 
pozytywną konwergencję społeczną jako 
jeden z głównych celów krajowych 
programów reform, w tym poprzez 
wsparcie finansowe; w tym kontekście 
uważa, że obok celów gospodarczych i 
środowiskowych w planie odbudowy 
należy uwzględnić cele nowej agendy z 
Porto na 2030 r.;

5. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania elastyczności 
fiskalnej w celu zapobiegania społecznym 
skutkom kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i ich łagodzenia; podkreśla 
znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru 
praw socjalnych w kontekście planu 
odbudowy dla Europy; w związku z tym 
apeluje, aby w przyszłych reformach 
związanych z pakietem na rzecz odbudowy 
traktowano pozytywną konwergencję 
społeczną jako jeden z głównych celów 
krajowych programów reform, w tym 
poprzez wsparcie finansowe; w tym 
kontekście uważa, że obok celów 
gospodarczych i środowiskowych w planie 
odbudowy należy uwzględnić cele nowej 
agendy z Porto na 2030 r.;

Or. en

Poprawka 166
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że inwestycje społeczne 
w pakiecie na rzecz odbudowy powinny 
odpowiadać ambitnym celom agendy z 
Porto, aby zapewnić również niezbędne 
wsparcie finansowe, oraz że, jako takie, 
konkretne plany na rzecz postępu 
społecznego powinny być uzupełnieniem 
krajowych planów odbudowy i 

skreśla się
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zwiększania odporności oraz krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 167
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że inwestycje społeczne 
w pakiecie na rzecz odbudowy powinny 
odpowiadać ambitnym celom agendy z 
Porto, aby zapewnić również niezbędne 
wsparcie finansowe, oraz że, jako takie, 
konkretne plany na rzecz postępu 
społecznego powinny być uzupełnieniem 
krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności oraz krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu;

6. podkreśla, że inwestycje społeczne 
w pakiecie na rzecz odbudowy powinny 
odpowiadać ambitnym celom agendy z 
Porto, aby zapewnić również niezbędne 
wsparcie finansowe, oraz że przynajmniej 
30 % kwoty w ramach każdego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
należy przeznaczyć na osiągnięcie celów 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
oraz celów agendy z Porto, i że, jako takie, 
konkretne plany na rzecz postępu 
społecznego powinny być uzupełnieniem 
krajowych planów odbudowy 
i zwiększania odporności oraz krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu; 
uważa, że w tych planach na rzecz postępu 
społecznego należy określić, w jaki sposób 
cele agendy z Porto i zasady 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
zostaną wdrożone, wielkość inwestycji 
społecznych, przedmiotowe obszary 
oraz oczekiwane postępy;

Or. en

Poprawka 168
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że inwestycje społeczne 
w pakiecie na rzecz odbudowy powinny 
odpowiadać ambitnym celom agendy z 
Porto, aby zapewnić również niezbędne 
wsparcie finansowe, oraz że, jako takie, 
konkretne plany na rzecz postępu 
społecznego powinny być uzupełnieniem 
krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności oraz krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu;

6. podkreśla, że inwestycje społeczne 
w pakiecie na rzecz odbudowy powinny 
odpowiadać ambitnym celom agendy z 
Porto, aby zapewnić również niezbędne 
wsparcie finansowe, oraz że, jako takie, 
konkretne plany na rzecz postępu 
społecznego powinny być uzupełnieniem 
krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności oraz krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia ukierunkowywania wsparcia 
finansowego w przejrzysty 
i odpowiedzialny sposób na obszary, 
w których jest ono najbardziej i najpilniej 
potrzebne, aby łagodzić społeczne skutki 
kryzysu na szczeblu lokalnym;

Or. en

Poprawka 169
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że inwestycje społeczne 
w pakiecie na rzecz odbudowy powinny 
odpowiadać ambitnym celom agendy z 
Porto, aby zapewnić również niezbędne 
wsparcie finansowe, oraz że, jako takie, 
konkretne plany na rzecz postępu 
społecznego powinny być uzupełnieniem 
krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności oraz krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu;

6. podkreśla, że inwestycje społeczne 
w pakietach państw członkowskich na 
rzecz odbudowy powinny być 
wystarczające i zapewniać wszystkim 
obywatelom odpowiednią ochronę;

Or. en

Poprawka 170
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że inwestycje społeczne 
w pakiecie na rzecz odbudowy powinny 
odpowiadać ambitnym celom agendy z 
Porto, aby zapewnić również niezbędne 
wsparcie finansowe, oraz że, jako takie, 
konkretne plany na rzecz postępu 
społecznego powinny być uzupełnieniem 
krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności oraz krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu;

6. podkreśla, że inwestycje społeczne 
w państwach członkowskich są konieczne, 
aby zapewnić, iż w państwach 
członkowskich funkcjonują niezbędne 
systemy świadczące obywatelom wysokiej 
jakości usługi socjalne, zwłaszcza w 
dziedzinie edukacji, emerytur i opieki 
zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 171
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że inwestycje społeczne 
w pakiecie na rzecz odbudowy powinny 
odpowiadać ambitnym celom agendy z 
Porto, aby zapewnić również niezbędne 
wsparcie finansowe, oraz że, jako takie, 
konkretne plany na rzecz postępu 
społecznego powinny być uzupełnieniem 
krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności oraz krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu;

6. podkreśla, że inwestycje społeczne 
w pakiecie na rzecz odbudowy powinny 
odpowiadać ambitnym celom agendy z 
Porto, aby zapewnić również niezbędne 
wsparcie finansowe, oraz że, jako takie, 
konkretne plany na rzecz postępu 
społecznego powinny być uzupełnieniem 
krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności;

Or. en

Poprawka 172
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel



AM\1215162PL.docx 99/169 PE658.882v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do lepszego ukierunkowania 
funduszy UE, takich jak fundusze 
spójności, a także do złagodzenia reguł 
fiskalnych i prawa konkurencji w celu 
oddzielenia inwestycji społecznych od 
innych rodzajów wydatków, co umożliwi 
dalsze inwestycje w przystępne cenowo 
mieszkania socjalne;

Or. en

Poprawka 173
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia stałego 
instrumentu szczególnego w tym zakresie; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE);

Or. en

Poprawka 174
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia stałego 
instrumentu szczególnego w tym zakresie; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE);

Or. en

Poprawka 175
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia stałego 
instrumentu szczególnego w tym zakresie; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE);
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bądź dywidend akcjonariuszom;

Or. en

Poprawka 176
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia stałego 
instrumentu szczególnego w tym zakresie; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom; podkreśla, 
że ważne jest, aby podczas przestoju 
ekonomicznego pracownicy odbywali 
szkolenie zawodowe lub kształcili się; 
apeluje do państw członkowskich i 
partnerów społecznych o zapewnienie, by 
programom przestoju ekonomicznego 
towarzyszyło kształcenie i szkolenie 
zawodowe;

Or. en

Poprawka 177
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
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tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia stałego 
instrumentu szczególnego w tym zakresie; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji 
o dokładną ocenę funkcjonowania tego 
tymczasowego instrumentu oraz 
przekazanie jej wyników Parlamentowi 
Europejskiemu; podkreśla, że 
przedsiębiorstwa korzystające z 
publicznego wsparcia finansowego nie 
mogą zwalniać pracowników, obniżać 
wynagrodzeń, ograniczać praw i ochrony 
pracowników ani wypłacać premii kadrze 
kierowniczej bądź dywidend 
akcjonariuszom;

Or. en

Poprawka 178
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia stałego 
instrumentu szczególnego w tym zakresie; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom; ponadto 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia, aby wsparcie finansowe było 
udzielane wyłącznie przedsiębiorstwom, 
które nie są zarejestrowane w rajach 
podatkowych, szanują prawa związków 
zawodowych i przestrzegają 
obowiązujących układów zbiorowych;
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Or. en

Poprawka 179
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia stałego 
instrumentu szczególnego w tym zakresie; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

7. podkreśla, że nowo ustanowiony 
europejski instrument tymczasowego 
wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń 
związanych z bezrobociem w sytuacji 
nadzwyczajnej (SURE) musi mieć 
charakter tymczasowy; wzywa państwa 
członkowskie będące beneficjentami do 
wykorzystania środków SURE również na 
podnoszenie umiejętności osób 
zagrożonych bezrobociem, tak aby mogły 
one przejść do bardziej rentownych 
sektorów;

Or. en

Poprawka 180
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia stałego 
instrumentu szczególnego w tym zakresie; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 



PE658.882v01-00 104/169 AM\1215162PL.docx

PL

korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

Or. en

Poprawka 181
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia stałego 
instrumentu szczególnego w tym zakresie; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji 
o przeprowadzenie gruntownej oceny 
możliwości wprowadzenia stałego 
instrumentu szczególnego w tym zakresie 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

Or. en

Poprawka 182
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 7. odnotowuje ustanowienie 
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ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia stałego 
instrumentu szczególnego w tym zakresie; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

europejskiego instrumentu tymczasowego 
wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń 
związanych z bezrobociem w sytuacji 
nadzwyczajnej (SURE); przypomina, że 
program ten jest finansowany długiem, 
który będzie spłacany przez przyszłe 
pokolenia; podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

Or. en

Poprawka 183
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia stałego 
instrumentu szczególnego w tym zakresie; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

7. przypomina, że rozwiązania w 
zakresie pracy w zmniejszonym wymiarze 
czasu są skutecznym narzędziem ochrony 
miejsc pracy w czasie kryzysu 
gospodarczego; z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych 
z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE) jako środka nadzwyczajnego 
wspierającego rozwiązania w zakresie 
pracy w zmniejszonym wymiarze czasu 
w państwach członkowskich w kontekście 
kryzysu związanego z COVID-19; zwraca 
się do Komisji o zbadanie możliwości 
wprowadzenia stałego instrumentu 
szczególnego w tym zakresie; podkreśla, 
że przedsiębiorstwa korzystające z 
publicznego wsparcia finansowego nie 
mogą zwalniać pracowników, obniżać 
wynagrodzeń, ograniczać praw i ochrony 
pracowników ani wypłacać premii kadrze 
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kierowniczej bądź dywidend 
akcjonariuszom;

Or. en

Poprawka 184
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE); zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia stałego 
instrumentu szczególnego w tym zakresie; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia 
finansowego nie mogą zwalniać 
pracowników, obniżać wynagrodzeń, 
ograniczać praw i ochrony pracowników 
ani wypłacać premii kadrze kierowniczej 
bądź dywidend akcjonariuszom;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z 
bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 
(SURE) i podkreśla, że jest to kluczowy 
instrument wspierania krajowych 
rozwiązań w zakresie pracy w 
zmniejszonym wymiarze czasu, 
umożliwiający ochronę miejsc pracy 
i umiejętności oraz zachowanie znacznej 
części wynagrodzeń i dochodów; zwraca 
się do Komisji o zbadanie możliwości 
wprowadzenia stałego instrumentu 
szczególnego w tym zakresie; podkreśla, 
że przedsiębiorstwa korzystające z 
publicznego wsparcia finansowego nie 
mogą zwalniać pracowników, obniżać 
wynagrodzeń, ograniczać praw i ochrony 
pracowników ani wypłacać premii kadrze 
kierowniczej bądź dywidend 
akcjonariuszom;

Or. en

Poprawka 185
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 186
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 187
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 188
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
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Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 189
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 190
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 191
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 192
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

8. odrzuca wniosek dotyczący 
europejskiego programu reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych, 
ponieważ stanowi on kolejny krok ku unii 
transferowej; jest zdania, że taki system 
nie rozwiązuje strukturalnych problemów 
rynku pracy na szczeblu krajowym lub 
regionalnym, które mają charakter stały; 
w zamian wzywa państwa członkowskie do 
odpowiedniego inwestowania w politykę w 
zakresie rynku pracy i reformy 
gospodarcze, aby zapobiec bezrobociu 
długotrwałemu;

Or. en

Poprawka 193
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź przewodniczącej Komisji 
Europejskiej dotyczącą przedstawienia 
europejskiego programu reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych; apeluje, 
by instrument ten chronił pracowników 
wszelkiego rodzaju, zmniejszał presję na 
finanse publiczne wynikającą 
z zewnętrznych wstrząsów i zabezpieczał 
krajowe systemy zasiłków dla 
bezrobotnych w czasie kryzysów, które 
prowadzą do nagłego wzrostu wydatków;

Or. en

Poprawka 194
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych; apeluje, aby wniosek 
obejmował kraje UGW z możliwością 
przystąpienia krajów spoza UGW;

Or. en

Poprawka 195
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
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bezrobotnych; bezrobotnych i wzywa Komisję Europejską 
do przedstawienia swojego wniosku 
możliwie jak najszybciej;

Or. en

Poprawka 196
Nikolaj Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych w państwach 
członkowskich, które wprowadziły 
wspólną walutę;

Or. en

Poprawka 197
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź przewodniczącej Komisji 
Europejskiej dotyczącą przedstawienia 
europejskiego programu reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 198
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
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Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

8. odnotowuje zapowiedź 
europejskiego programu reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 199
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

8. odnotowuje zapowiedź 
europejskiego programu reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 200
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne sprawozdanie Komisji w 
sprawie skutków zmian demograficznych, 
w którym przeanalizowano wpływ tych 
zmian na różne grupy społeczne oraz na 
obszary i regiony w Europie 
nieproporcjonalnie dotknięte 
trudnościami, oraz przedstawiono środki 
służące sprostaniu tym wyzwaniom; 
z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie 
zielonej księgi na temat starzenia się 
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społeczeństwa i długoterminowej wizji dla 
obszarów wiejskich; apeluje do Komisji 
o uwzględnienie kwestii demograficznych 
w polityce UE przy użyciu wszystkich 
instrumentów, którymi dysponuje Unia, 
w szczególności za pośrednictwem 
wieloletnich ram finansowych oraz 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności;

Or. en

Poprawka 201
France Jamet, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; 
przypomina, że walka ze zmianą klimatu i 
wynikające z niej zmiany strukturalne 
będą miały poważny wpływ na wiele 
regionów europejskich i ich mieszkańców;

skreśla się

Or. en

Poprawka 202
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 

9. odnotowuje wprowadzenie 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji; ubolewa, że wdrożenie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
doprowadzi do masowej utraty miejsc 
pracy w wielu regionach europejskich 
i będzie miało poważny wpływ na życie 
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europejskich i ich mieszkańców; wielu osób;

Or. en

Poprawka 203
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że zmiana klimatu ma poważny wpływ na 
wiele regionów europejskich i ich 
mieszkańców i niezbędne zmiany 
strukturalne muszą umożliwić sprostanie 
wszystkim wyzwaniom gospodarczym 
i społecznym w celu przeprowadzenia 
sprawiedliwej społecznie transformacji 
w kierunku w pełni opartej na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobooszczędnej, energooszczędnej 
i neutralnej dla klimatu gospodarki 
o obiegu zamkniętym, aby osiągnąć 
zerową emisję gazów cieplarnianych netto 
do 2040 r.;

Or. en

Poprawka 204
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; podkreśla, 
że szeroka akceptacja społeczna dla 
środków ochrony środowiska i działań w 
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poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców;

dziedzinie klimatu jest niezbędna dla ich 
skutecznego wdrażania; wzywa państwa 
członkowskie do skutecznego 
zaangażowania pracowników oraz 
samorządów lokalnych i regionalnych 
w opracowywanie planów terytorialnej 
sprawiedliwej transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne wywierają już 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców; ostrzega, 
że pracownicy i rodziny, których środki 
utrzymania były do tej pory uzależnione 
od pracy w sektorach energochłonnych, 
będą potrzebować pomocy przy zmianie 
pracy, a także wsparcia dochodów 
i środków wyrównawczych, w stosownych 
przypadkach; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o dopilnowanie, aby nie 
pozostawiono w tyle żadnych 
pracowników ani regionów;

Or. en

Poprawka 205
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów, 
sektorów europejskich i ich mieszkańców; 
podkreśla, że tworzenie zielonych 
i godnych miejsc pracy ma kluczowe 
znaczenie dla stworzenia zrównoważonego 
rynku pracy sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, towarzyszącego uczciwej 
i sprawiedliwej transformacji w kierunku 
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opartej na odnawialnych źródłach energii, 
wysoce zasobooszczędnej i 
energooszczędnej gospodarki o obiegu 
zamkniętym neutralnej pod względem 
emisji dwutlenku węgla najpóźniej do 
2040 r., oraz dla zapewnienia, by nikt nie 
został pominięty; nalega na zwiększenie 
kwoty zaproponowanej w maju przez 
Komisję na Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w jej 
zmienionym wniosku i podkreśla 
znaczenie spójności społecznej jako 
przewodniej zasady udzielania wsparcia 
w ramach funduszu;

Or. en

Poprawka 206
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców; apeluje, 
aby Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji dysponował 
wystarczającymi środkami finansowymi 
na wsparcie regionów podczas 
transformacji i zapewnienie tworzenia 
nowych miejsc pracy wysokiej jakości; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji ma 
zasadnicze znaczenie przy wspieraniu 
planów socjalnych dla pracowników 
dotkniętych restrukturyzacją, i wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
uzgodnienia znacznie zwiększonego 
budżetu na ten instrument w ramach 
szerszego europejskiego wsparcia 
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finansowego na rzecz sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 207
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców; 
w związku z tym przypomina o znaczeniu 
społecznego wymiaru projektów 
kwalifikujących się w ramach tego 
funduszu, w szczególności tych 
związanych z inwestycjami 
w infrastrukturę społeczną, podnoszeniem 
kwalifikacji, przekwalifikowaniem 
i szkoleniem pracowników oraz pomocą 
w poszukiwaniu pracy dla osób 
poszukujących pracy; przypomina 
również, jak ważne jest, aby kwalifikujące 
się projekty były spójne z celem 
neutralności klimatycznej do 2050 r., jego 
etapami pośrednimi do 2030 r. oraz 
Europejskim filarem praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 208
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wykorzystania Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w celu 
wsparcia społeczności lokalnych 
z dotkniętych zmianami terytoriów, aby 
pomóc w podnoszeniu kwalifikacji 
i przekwalifikowaniu oraz zapewnić 
każdej osobie w sektorach znajdujących 
się w trudnej sytuacji możliwość 
przekwalifikowania i rozwinięcia nowych 
umiejętności w celu pozostania aktywną 
na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 209
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców; 
podkreśla, że Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji powinien 
być przeznaczony przede wszystkim dla 
pracowników z sektorów najbardziej 
zagrożonych likwidacją – na szkolenia 
tych pracowników, ich 
przekwalifikowanie i środki mające na 
celu przeciwdziałanie ubóstwu 
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energetycznemu;

Or. en

Poprawka 210
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców oraz 
apeluje o zrównoważone i ambitne 
wykorzystanie dostępnych funduszy 
w celu wsparcia regionów najbardziej 
narażonych i pozostających w tyle za 
pomocą środków przejściowych w razie 
potrzeby;

Or. en

Poprawka 211
Romana Tomc

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców, 
w szczególności na osoby o niższych 
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dochodach;

Or. en

Poprawka 212
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów 
europejskich i ich mieszkańców;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; przypomina, 
że walka ze zmianą klimatu i wynikające z 
niej zmiany strukturalne będą miały 
poważny wpływ na wiele regionów, 
sektorów europejskich i ich mieszkańców 
oraz pracowników;

Or. en

Poprawka 213
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że transformacji 
ekologicznej w Unii musi towarzyszyć 
proces reindustrializacji, modernizacja jej 
bazy przemysłowej, wzmocnienie rynku 
wewnętrznego i opracowanie 
konkurencyjnych ram dla przemysłu 
w celu wzmocnienia jego odporności 
i strategicznej autonomii; uważa, że 
przechodząc na gospodarkę 
niskoemisyjną, należy zająć się 
problemami i wyzwaniami poszczególnych 
gałęzi przemysłu, takimi jak ceny energii, 
dostępne technologie ograniczania emisji 
i prorozwojowe technologie cyfrowe; 
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zachęca państwa członkowskie do 
wykorzystywania dostępnych funduszy UE 
(takich jak Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji i Instrument 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności), aby osiągnąć ten cel; uważa, 
że należy zezwolić na specjalne środki 
ochronne w celu ochrony miejsc pracy 
i uniknięcia zamykania zakładów 
przemysłowych w regionach najbardziej 
dotkniętych procesami starzenia się 
i wyludniania; zachęca wszystkie strony 
do kontynuowania negocjacji w celu 
ratowania huty aluminium w Lugo 
(Hiszpania) i jej miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 214
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina, że przed pandemią 
COVID-19 ponad 100 mln Europejczyków 
na co dzień zmagało się z ubóstwem 
i deprywacją materialną oraz że w wyniku 
kryzysu sytuacja ulegnie dalszemu 
pogorszeniu; uznaje kluczowe znaczenie 
wszystkich funduszy i programów 
europejskich w dziedzinie społecznej oraz 
jeszcze ważniejszą rolę, jaką w ciągu 
następnych siedmiu lat odegrają przyszłe 
EFS+ i EFG; podkreśla, że wysiłki na 
rzecz odbudowy powinny pobudzić 
tworzenie miejsc pracy i wzrost 
gospodarczy, odporność i sprawiedliwość 
naszych społeczeństw oraz powinny być 
uzupełnione silnym wymiarem 
społecznym, koncentrującym się na 
nierównościach społecznych 
i gospodarczych oraz potrzebach osób 
najbardziej dotkniętych kryzysem, 
w szczególności grup znajdujących się 
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w szczególnie trudnej sytuacji i grup 
defaworyzowanych, takich jak osoby 
żyjące w ubóstwie, bezrobotne, osoby 
starsze, młodzież, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby samotnie 
wychowujące dzieci, pracownicy mobilni 
i migranci;

Or. en

Poprawka 215
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa do wspomagania obszarów 
wiejskich w rozwijaniu nowych 
przedsiębiorstw i 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, przy zapewnieniu większej 
przystępności cenowej;

Or. en

Poprawka 216
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że w kontekście odbudowy po 
wybuchu pandemii COVID-19 w 
nadchodzących latach nieuchronnie trzeba 
będzie się zająć problemem ubóstwa 

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że w kontekście odbudowy po 
wybuchu pandemii COVID-19 w 
nadchodzących latach nieuchronnie trzeba 
będzie się zająć problemem ubóstwa 
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dzieci; podkreśla, że państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć co 
najmniej 5 % środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS+) w ramach 
zarządzania dzielonego na wsparcie 
działań w zakresie europejskiej gwarancji 
dla dzieci; uznaje za niezbędne utworzenie 
oddzielnej linii budżetowej w ramach 
EFS+ na europejską gwarancję dla dzieci, 
z przydziałem środków w wysokości 
20 mld EUR;

dzieci;

Or. en

Poprawka 217
Guido Reil, France Jamet, Nicolaus Fest, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że w kontekście odbudowy po 
wybuchu pandemii COVID-19 w 
nadchodzących latach nieuchronnie trzeba 
będzie się zająć problemem ubóstwa 
dzieci; podkreśla, że państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć co 
najmniej 5 % środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS+) w ramach 
zarządzania dzielonego na wsparcie 
działań w zakresie europejskiej gwarancji 
dla dzieci; uznaje za niezbędne utworzenie 
oddzielnej linii budżetowej w ramach 
EFS+ na europejską gwarancję dla dzieci, 
z przydziałem środków w wysokości 
20 mld EUR;

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że w kontekście odbudowy po 
wybuchu pandemii COVID-19 w 
nadchodzących latach nieuchronny będzie 
problem ubóstwa dzieci i wzywa państwa 
członkowskie do zajęcia się tym 
problemem jako priorytetem, 
wykorzystując istniejące fundusze UE;

Or. en

Poprawka 218
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
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Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że w kontekście odbudowy po 
wybuchu pandemii COVID-19 w 
nadchodzących latach nieuchronnie trzeba 
będzie się zająć problemem ubóstwa 
dzieci; podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć co najmniej 5 % 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS+) w ramach zarządzania 
dzielonego na wsparcie działań w zakresie 
europejskiej gwarancji dla dzieci; uznaje za 
niezbędne utworzenie oddzielnej linii 
budżetowej w ramach EFS+ na europejską 
gwarancję dla dzieci, z przydziałem 
środków w wysokości 20 mld EUR;

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że w kontekście odbudowy po 
wybuchu pandemii COVID-19 w 
nadchodzących latach nieuchronnie trzeba 
będzie się zająć problemem ubóstwa 
dzieci; podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć co najmniej 5 % 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS+) w ramach zarządzania 
dzielonego na wsparcie działań w zakresie 
europejskiej gwarancji dla dzieci; uznaje za 
niezbędne utworzenie oddzielnej linii 
budżetowej w ramach EFS+ na europejską 
gwarancję dla dzieci;

Or. en

Poprawka 219
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że w kontekście odbudowy po 
wybuchu pandemii COVID-19 w 
nadchodzących latach nieuchronnie trzeba 
będzie się zająć problemem ubóstwa 
dzieci; podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć co najmniej 5 % 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS+) w ramach zarządzania 
dzielonego na wsparcie działań w zakresie 
europejskiej gwarancji dla dzieci; uznaje za 
niezbędne utworzenie oddzielnej linii 
budżetowej w ramach EFS+ na europejską 
gwarancję dla dzieci, z przydziałem 

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że w kontekście odbudowy po 
wybuchu pandemii COVID-19 w 
nadchodzących latach nieuchronnie trzeba 
będzie się zająć problemem ubóstwa 
dzieci; podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć co najmniej 5 % 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS+) w ramach zarządzania 
dzielonego na wsparcie działań w zakresie 
europejskiej gwarancji dla dzieci; uznaje za 
niezbędne utworzenie oddzielnej linii 
budżetowej w ramach EFS+ na europejską 
gwarancję dla dzieci, z przydziałem 
środków w wysokości 20 mld EUR 
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środków w wysokości 20 mld EUR; i uzupełnioną kompleksową strategią 
zwalczania ubóstwa, obejmującą środki 
na przystępne cenowo mieszkania i walkę 
z bezdomnością; przypomina, że każda 
strategia mająca na celu wyeliminowanie 
ubóstwa dzieci musi uwzględniać 
rzeczywistość samotnego rodzicielstwa, 
biorąc pod uwagę, że rodziny niepełne 
należą do grup społecznych znajdujących 
się w trudnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 220
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że w kontekście odbudowy po 
wybuchu pandemii COVID-19 w 
nadchodzących latach nieuchronnie trzeba 
będzie się zająć problemem ubóstwa 
dzieci; podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć co najmniej 5 % 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS+) w ramach zarządzania 
dzielonego na wsparcie działań w zakresie 
europejskiej gwarancji dla dzieci; uznaje za 
niezbędne utworzenie oddzielnej linii 
budżetowej w ramach EFS+ na europejską 
gwarancję dla dzieci, z przydziałem 
środków w wysokości 20 mld EUR;

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że w kontekście odbudowy po 
wybuchu pandemii COVID-19 w 
nadchodzących latach nieuchronnie trzeba 
będzie się zająć problemem ubóstwa, 
w tym ubóstwa dzieci; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć co najmniej 5 % środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS+) w ramach zarządzania dzielonego 
na wsparcie działań w zakresie 
europejskiej gwarancji dla dzieci; uznaje za 
niezbędne utworzenie oddzielnej linii 
budżetowej w ramach EFS+ na europejską 
gwarancję dla dzieci, z przydziałem 
środków w wysokości 20 mld EUR; 
podkreśla również, że państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć co 
najmniej 3 % środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego plus (EFS+) 
w ramach zarządzania dzielonego na 
zwalczanie deprywacji żywnościowej 
i materialnej oraz wspieranie włączenia 
społecznego osób najbardziej 
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potrzebujących;

Or. en

Poprawka 221
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że w kontekście odbudowy po 
wybuchu pandemii COVID-19 w 
nadchodzących latach nieuchronnie trzeba 
będzie się zająć problemem ubóstwa 
dzieci; podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć co najmniej 5 % 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS+) w ramach zarządzania 
dzielonego na wsparcie działań w zakresie 
europejskiej gwarancji dla dzieci; uznaje za 
niezbędne utworzenie oddzielnej linii 
budżetowej w ramach EFS+ na europejską 
gwarancję dla dzieci, z przydziałem 
środków w wysokości 20 mld EUR;

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że w kontekście odbudowy po 
wybuchu pandemii COVID-19 w 
nadchodzących latach nieuchronnie trzeba 
będzie się zająć problemem ubóstwa 
dzieci; podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć co najmniej 5 % 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS+) w ramach zarządzania 
dzielonego na wsparcie działań w zakresie 
europejskiej gwarancji dla dzieci; uznaje za 
niezbędne utworzenie oddzielnej linii 
budżetowej w ramach EFS+ na europejską 
gwarancję dla dzieci, z przydziałem 
środków w wysokości 20 mld EUR 
i uzupełnioną kompleksową strategią 
zwalczania ubóstwa, obejmującą środki 
na przystępne cenowo mieszkania i walkę 
z bezdomnością;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

przypomina o zwiększonej potrzebie 
wydatków publicznych w celu 
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zapobiegania społecznym skutkom 
kryzysu związanego z pandemią COVID-
19 oraz łagodzenia tych skutków; jest 
zaniepokojony znaczną utratą dochodów 
podatkowych z powodu unikania 
opodatkowania na dużą skalę; wzywa 
Radę do przyspieszenia negocjacji 
w sprawie przepisów dotyczących 
publicznej sprawozdawczości według 
krajów i wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 
oraz do przeglądu zarówno kryteriów 
Grupy ds. Kodeksu Postępowania 
(opodatkowanie działalności 
gospodarczej), jak i kryteriów unijnego 
wykazu jurysdykcji niechętnych 
współpracy; 

Or. en

Poprawka 223
France Jamet, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje plany Komisji dotyczące 
wzmocnienia europejskiej gwarancji dla 
młodzieży;

skreśla się

Or. en

Poprawka 224
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje plany Komisji dotyczące 

11. ubolewa, że bezrobocie młodzieży 
w kilku państwach członkowskich 
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wzmocnienia europejskiej gwarancji dla 
młodzieży;

utrzymuje się na bardzo wysokim 
poziomie; przypomina Komisji o zasadzie 
pomocniczości w odniesieniu do 
bezrobocia młodzieży, które można lepiej 
zwalczać na szczeblu państw 
członkowskich, uwzględniając potrzeby 
krajowych, regionalnych i lokalnych 
rynków pracy;

Or. en

Poprawka 225
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje plany Komisji dotyczące 
wzmocnienia europejskiej gwarancji dla 
młodzieży;

11. podkreśla, że kryzys związany 
z COVID-19 pozbawił już pracy wiele 
osób, zwłaszcza osób młodych, które 
częściej pracują w ramach niepewnych 
form zatrudnienia; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje plany Komisji 
dotyczące wzmocnienia europejskiej 
gwarancji dla młodzieży; podkreśla, że 
konieczne jest, aby państwa członkowskie 
nadal inwestowały wystarczające środki 
z EFS+ w działania wspierające 
zatrudnienie ludzi młodych i aby 
w związku z tym przeznaczyły co najmniej 
15 % swoich zasobów EFS+ objętych 
zarządzaniem dzielonym na 
ukierunkowane działania i reformy 
strukturalne wspierające wysokiej jakości 
zatrudnienie ludzi młodych;

Or. en

Poprawka 226
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje plany Komisji dotyczące 
wzmocnienia europejskiej gwarancji dla 
młodzieży;

11. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje plany Komisji dotyczące 
wzmocnienia europejskiej gwarancji dla 
młodzieży; przypomina o potrzebie 
wiążącej, skuteczniejszej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu gwarancji dla 
młodzieży, która zapewnia płatne staże, 
przygotowanie zawodowe i praktyki 
zawodowe dla wszystkich grup młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (młodzież NEET) 
w ramach jasnych kryteriów jakości 
regulujących gwarancję dla młodzieży; 
wzywa Komisję do przedstawienia ram 
prawnych dla skutecznego i wykonalnego 
zakazu bezpłatnych staży, przygotowania 
zawodowego i praktyk zawodowych;

Or. en

Poprawka 227
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje plany Komisji dotyczące 
wzmocnienia europejskiej gwarancji dla 
młodzieży;

11. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje plany Komisji dotyczące 
wzmocnienia europejskiej gwarancji dla 
młodzieży; uważa, że należy przyjąć 
solidne wiążące kryteria jakości 
i minimalne standardy, aby zapewnić 
skuteczniejsze wdrażanie wzmocnionej 
gwarancji dla młodzieży; podkreśla, że 
wzmocniona gwarancja dla młodzieży 
musi prowadzić do zapewnienia 
w rozsądnym czasie trwałych miejsc pracy 
wysokiej jakości dla wszystkich 
zaangażowanych młodych osób;
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Or. en

Poprawka 228
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje plany Komisji dotyczące 
wzmocnienia europejskiej gwarancji dla 
młodzieży;

11. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje plany Komisji dotyczące 
wzmocnienia europejskiej gwarancji dla 
młodzieży; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o uznanie walki 
z bezrobociem młodzieży za priorytet oraz 
o pełne wykorzystanie instrumentów 
finansowych, programów UE, takich jak 
Erasmus+, a także specjalnie 
dostosowanych środków mających na celu 
walkę z bezrobociem młodzieży i wsparcie 
zatrudnienia ludzi młodych;

Or. en

Poprawka 229
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla kluczową rolę, jaką 
odgrywa Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji, będący 
instrumentem europejskiej solidarności, 
we wspieraniu zwolnionych pracowników, 
którzy stracili pracę w wyniku 
transformacji w kierunku neutralnej dla 
klimatu i cyfrowej gospodarki, w procesie 
ich przekwalifikowania, szkolenia 
i powrotu na rynek pracy; zwraca uwagę, 
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że zobowiązanie Komisji do uruchomienia 
EFG w odpowiedzi na wpływ kryzysu 
związanego z COVID-19 na poziomie 
społecznym i gospodarczym, oraz 
zauważa, że rozszerzenie zakresu EFG na 
transformację cyfrową i ekologiczną 
będzie wymagało wystarczających 
środków w nadchodzących latach; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wykorzystania tego funduszu, aby 
towarzyszyć zwolnionym pracownikom 
w tej transformacji;

Or. en

Poprawka 230
Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że agenda silnej Europy 
socjalnej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju powinna obejmować wskaźniki 
dobrostanu gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego, a także obszary takie jak: 
godna praca, sprawiedliwość społeczna i 
równość szans, solidne systemy opieki 
społecznej i sprawiedliwa mobilność;

12. zachęca państwa członkowskie do 
dokonania postępów społecznych 
w obszarach takich jak: godna praca, 
sprawiedliwość społeczna i równość szans, 
solidne systemy opieki społecznej i 
sprawiedliwa mobilność;

Or. en

Poprawka 231
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że agenda silnej Europy 
socjalnej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju powinna obejmować wskaźniki 

12. uważa, że agenda silnej Europy 
socjalnej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju powinna obejmować wskaźniki 
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dobrostanu gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego, a także obszary takie jak: 
godna praca, sprawiedliwość społeczna i 
równość szans, solidne systemy opieki 
społecznej i sprawiedliwa mobilność;

dobrostanu gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego, a także obszary takie jak: 
godna praca, sprawiedliwość społeczna i 
równość szans, solidne systemy opieki 
społecznej i sprawiedliwa mobilność; 
uważa, że aby osiągnąć bardziej wymierne 
rezultaty, ta nowa agenda powinna łączyć 
cele ilościowe i jakościowe oraz bazować 
na podejściu opartym na prawach;

Or. en

Poprawka 232
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że agenda silnej Europy 
socjalnej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju powinna obejmować wskaźniki 
dobrostanu gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego, a także obszary takie jak: 
godna praca, sprawiedliwość społeczna i 
równość szans, solidne systemy opieki 
społecznej i sprawiedliwa mobilność;

12. uważa, że agenda silnej Europy 
socjalnej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju powinna obejmować wskaźniki 
dobrostanu gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego, a także obszary takie jak: 
godna praca, sprawiedliwość społeczna i 
równość szans, solidne systemy opieki 
społecznej, dostęp do podstawowych usług 
socjalnych i usług opieki, w tym opieki 
nad dziećmi, kształcenie, opieka 
zdrowotna, mieszkalnictwo i sprawiedliwa 
mobilność;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka
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12. uważa, że agenda silnej Europy 
socjalnej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju powinna obejmować wskaźniki 
dobrostanu gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego, a także obszary takie jak: 
godna praca, sprawiedliwość społeczna i 
równość szans, solidne systemy opieki 
społecznej i sprawiedliwa mobilność;

12. uważa, że agenda silnej Europy 
socjalnej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju powinna obejmować wskaźniki 
dobrostanu gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego, a także obszary takie jak: 
godna praca, sprawiedliwość społeczna i 
równość szans, solidne systemy opieki 
społecznej eliminujące ubóstwo i 
sprawiedliwa mobilność;

Or. en

Poprawka 234
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności w celu 
inwestowania w infrastrukturę i usługi 
socjalne oraz w zakresie opieki zdrowotnej 
na szczeblu lokalnym, aby budować 
odporność, w szczególności w sektorze 
opieki, w tym opieki zdrowotnej, opieki 
nad dziećmi, opieki nad osobami 
starszymi i opieki społecznej, oraz 
wzmocnienia wsparcia działań na rzecz 
aktywnej integracji w celu zwalczania 
ubóstwa dzieci, ubóstwa pracujących 
i przepaści cyfrowej oraz zapobiegania 
dalszemu pogłębianiu się ubóstwa 
i nierówności spowodowanych kryzysem 
związanym z COVID-19;

Or. en

Poprawka 235
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
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Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do 
zaproponowania kontroli 
konkurencyjności ex ante dla wszystkich 
nowych wniosków;

Or. en

Poprawka 236
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do aktywnego likwidowania 
przepaści cyfrowej w dostępie do usług 
publicznych, z których wiele zostało 
zdigitalizowanych podczas pandemii 
COVID-19, poprzez zapewnienie unijnego 
wsparcia finansowego dla innowacji 
społecznych na szczeblu lokalnym w celu 
ułatwienia dostępu do usług publicznych, 
w tym budowania zdolności i rozwijania 
innowacyjnych oddolnych inicjatyw na 
rzecz e-Integracji i umiejętności 
korzystania z danych, aby zapewnić 
wszystkim obywatelom dostęp do wysokiej 
jakości, dostępnych i przyjaznych dla 
użytkownika usług świadczonych w 
interesie ogólnym;

Or. en

Poprawka 237
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w 
celu wyeliminowania ubóstwa 
pracujących i wspierania rokowań 
zbiorowych; ponawia swój apel do Komisji 
o przeprowadzenie badania dotyczącego 
wskaźnika płacy zapewniającej 
utrzymanie na minimalnym poziomie, 
który to wskaźnik mógłby służyć jako 
narzędzie odniesienia dla partnerów 
społecznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 238
France Jamet, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w 
celu wyeliminowania ubóstwa 
pracujących i wspierania rokowań 
zbiorowych; ponawia swój apel do Komisji 
o przeprowadzenie badania dotyczącego 
wskaźnika płacy zapewniającej 
utrzymanie na minimalnym poziomie, 
który to wskaźnik mógłby służyć jako 
narzędzie odniesienia dla partnerów 
społecznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 239
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w 
celu wyeliminowania ubóstwa 
pracujących i wspierania rokowań 
zbiorowych; ponawia swój apel do Komisji 
o przeprowadzenie badania dotyczącego 
wskaźnika płacy zapewniającej 
utrzymanie na minimalnym poziomie, 
który to wskaźnik mógłby służyć jako 
narzędzie odniesienia dla partnerów 
społecznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 240
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 
swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby służyć 
jako narzędzie odniesienia dla partnerów 
społecznych;

13. zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia, aby osoby zatrudnione 
otrzymywały wynagrodzenie, które 
zapewni im godne życie; przypomina w 
tym kontekście, że każda decyzja 
w sprawie ustalania płac minimalnych 
należy do prerogatyw państwa 
członkowskiego; podkreśla, że 
konkurencyjne płace można w odpowiedni 
sposób osiągnąć dzięki rokowaniom 
zbiorowym i działalności związków 
zawodowych;

Or. en

Poprawka 241
Nikolaj Villumsen

Projekt rezolucji
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Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w 
celu wyeliminowania ubóstwa 
pracujących i wspierania rokowań 
zbiorowych; ponawia swój apel do Komisji 
o przeprowadzenie badania dotyczącego 
wskaźnika płacy zapewniającej utrzymanie 
na minimalnym poziomie, który to 
wskaźnik mógłby służyć jako narzędzie 
odniesienia dla partnerów społecznych;

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania rokowań 
zbiorowych oraz do poszanowania 
krajowych modeli rokowań zbiorowych 
oraz krajowych systemów stosunków 
pracy; ponawia swój apel do Komisji o 
przeprowadzenie badania dotyczącego 
wskaźnika płacy zapewniającej utrzymanie 
na minimalnym poziomie, który to 
wskaźnik mógłby służyć jako narzędzie 
odniesienia dla partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 242
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w 
celu wyeliminowania ubóstwa 
pracujących i wspierania rokowań 
zbiorowych; ponawia swój apel do Komisji 
o przeprowadzenie badania dotyczącego 
wskaźnika płacy zapewniającej utrzymanie 
na minimalnym poziomie, który to 
wskaźnik mógłby służyć jako narzędzie 
odniesienia dla partnerów społecznych;

13. odnotowuje przeprowadzoną przez 
Komisję drugą fazę konsultacji 
z partnerami społecznymi w sprawie 
unijnych ram dotyczących płac 
minimalnych; apeluje o zapewnienie 
odpowiedniego poziomu płac 
minimalnych za pomocą układów 
zbiorowych lub stosownych przepisów 
krajowych zgodnych z tradycjami 
poszczególnych krajów; podkreśla, że 
ustalenie poziomów dochodu 
minimalnego należy do poszczególnych 
państw członkowskich i że powinny one 
być współmierne do specyficznej sytuacji 
społeczno-ekonomicznej w danym kraju; 
podkreśla, że art. 153 ust. 5 TFUE 
wyraźnie wyłącza kwestię wynagrodzenia 
z zakresu działania UE; apeluje o 
koordynację działań na poziomie UE, aby 
osiągnąć rzeczywisty wzrost płac, zapobiec 
niezdrowej konkurencji w postaci ciągłego 
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spadku kosztów pracy i zwiększyć 
pozytywną konwergencję społeczną dla 
wszystkich obywateli; ponawia swój apel 
do Komisji o przeprowadzenie badania 
dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 243
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 
swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby służyć 
jako narzędzie odniesienia dla partnerów 
społecznych;

13. odnotowuje zamiar przedstawienia 
przez Komisję ram ustawodawczych 
dotyczących płac minimalnych i rokowań 
zbiorowych w celu wyeliminowania 
ubóstwa pracujących i wspierania rokowań 
zbiorowych; nalega, aby każda inicjatywa 
była realizowana z poszanowaniem 
autonomii partnerów społecznych na 
szczeblu krajowym, krajowych układów 
zbiorowych oraz tradycji i modeli 
krajowego rynku pracy, i bez naruszania 
prawa do negocjowania, zawierania 
i egzekwowania układów zbiorowych 
zgodnie z prawem krajowym i praktyką 
krajową; podkreśla, że ramy nie mogą 
nakładać wymogu wdrożenia 
instrumentów narzucających powszechne 
stosowanie układów zbiorowych;

Or. en

Poprawka 244
Ádám Kósa, Sara Skyttedal, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
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Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 
swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

13. wzywa Komisję do poszanowania 
przepisów krajowych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych, 
ponieważ jest to najlepszy sposób na 
wyeliminowanie ubóstwa pracujących; 
ponawia swój apel do Komisji o 
przeprowadzenie badania dotyczącego 
wskaźnika płacy zapewniającej utrzymanie 
na minimalnym poziomie, który to 
wskaźnik mógłby służyć jako narzędzie 
odniesienia;

Or. en

Poprawka 245
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 
swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych zgodnie z krajowymi 
tradycjami i przy należytym poszanowaniu 
autonomii krajowych partnerów 
społecznych oraz dobrze funkcjonujących 
modeli rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 
swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

Or. en
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Poprawka 246
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 
swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
dyrektywy ramowej dotyczącej płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących, 
wspierania rokowań zbiorowych oraz 
zapewnienia warunków dla pozytywnej 
konwergencji społecznej; ponawia swój 
apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 247
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w 
celu wyeliminowania ubóstwa pracujących 
i wspierania rokowań zbiorowych; 
ponawia swój apel do Komisji o 
przeprowadzenie badania dotyczącego 
wskaźnika płacy zapewniającej utrzymanie 
na minimalnym poziomie, który to 
wskaźnik mógłby służyć jako narzędzie 
odniesienia dla partnerów społecznych;

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
środków w celu wyeliminowania ubóstwa 
pracujących i wspierania rokowań 
zbiorowych; ponawia swój apel do Komisji 
o przeprowadzenie badania dotyczącego 
wskaźnika płacy zapewniającej utrzymanie 
na minimalnym poziomie, który to 
wskaźnik mógłby służyć jako narzędzie 
odniesienia dla partnerów społecznych;

Or. en
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Poprawka 248
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 
swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

13. wzywa Komisję do wydania 
wytycznych i zaleceń dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w celu 
ograniczenia ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 
swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 249
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 
swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

13. zauważa, że godziwe płace są 
kluczowym elementem sprawiedliwych 
warunków pracy i dobrze prosperującej 
społecznej gospodarki rynkowej oraz że 
płace powinny umożliwiać pracownikom 
zaspokajanie ich potrzeb oraz potrzeb ich 
rodzin i że każdy pracownik w UE 
powinien otrzymywać wynagrodzenie 
zapewniające co najmniej godny poziom 
życia; uważa, że intensyfikacja rokowań 
zbiorowych jest najlepszym sposobem 
promowania godnych płac w UE; wzywa 
Komisję do zidentyfikowania barier dla 
rokowań zbiorowych w UE oraz do 
przedstawienia ram prawnych dotyczących 
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płac minimalnych i rokowań zbiorowych 
w celu wyeliminowania ubóstwa 
pracujących i wspierania rokowań 
zbiorowych, zgodnie z tradycjami 
krajowymi oraz z należytym 
poszanowaniem autonomii krajowych 
partnerów społecznych i dobrze 
funkcjonujących modeli rokowań 
zbiorowych; ponawia swój apel do Komisji 
o przeprowadzenie badania dotyczącego 
wskaźnika płacy zapewniającej utrzymanie 
na minimalnym poziomie, aby oszacować 
koszt życia i przybliżony dochód potrzebny 
do zaspokojenia podstawowych potrzeb 
rodziny w każdym państwie członkowskim 
i regionie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych; nalega, aby 
ustawowe płace minimalne były ustalane 
na poziomie powyżej progu przyzwoitości, 
przy pełnym zaangażowaniu partnerów 
społecznych, co przyczynia się do 
eliminowania zjawiska ubóstwa 
pracujących i gwarantuje każdemu 
pracownikowi dochód powyżej poziomu 
ubóstwa, a także uwzględnia 
zróżnicowanie kosztów życia w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 250
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 
swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
dyrektywy dotyczącej płac minimalnych i 
rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 
swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
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poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 251
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 
swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących, 
zmniejszenia nierówności społecznych i 
wspierania rokowań zbiorowych, w tym 
elastycznych porozumień sektorowych 
i ustaleń obejmujących poszczególne 
przedsiębiorstwa; ponawia swój apel do 
Komisji o przeprowadzenie badania 
dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 252
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych w celu 
wyeliminowania ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
roboczych ram prawnych dotyczących płac 
minimalnych i rokowań zbiorowych, 
uwzględniających kompetencje krajowe 
i krajową specyfikę w celu 
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swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

wyeliminowania ubóstwa pracujących i 
wspierania rokowań zbiorowych; ponawia 
swój apel do Komisji o przeprowadzenie 
badania dotyczącego wskaźnika płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, który to wskaźnik mógłby 
służyć jako narzędzie odniesienia dla 
partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 253
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję Europejską 
i państwa członkowskie do 
zintensyfikowania wysiłków na rzecz 
lepszego ułatwiania aktywnego i zdrowego 
starzenia się w miejscu pracy, na przykład 
poprzez stymulowanie dzielenia 
stanowiska pracy między starszymi 
i młodszymi pracownikami, również 
w celu złagodzenia presji zmian 
demograficznych na systemy emerytalne 
i systemy opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 254
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. przypomina, że droga do 
sprawiedliwych miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego prowadzi przez rozwój 
gospodarczy; zauważa w związku z tym, że 
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ramy regulacyjne dotyczące rynków pracy 
muszą być klarowne, proste i elastyczne;

Or. en

Poprawka 255
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 %;

skreśla się

Or. en

Poprawka 256
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 %;

skreśla się

Or. en

Poprawka 257
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka
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14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 %;

skreśla się

Or. en

Poprawka 258
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 %;

14. wzywa krajowych partnerów 
społecznych, aby dążyli do ciągłego 
wzmacniania zdolności rokowań 
zbiorowych i wysokiego zasięgu, 
a Komisję i państwa członkowskie do 
wspierania partnerów społecznych 
poprzez budowanie zdolności i współpracę 
w zakresie najlepszych praktyk w celu 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 %;

Or. en

Poprawka 259
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 %;

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wspierały zwiększanie 
zasięgu rokowań zbiorowych;

Or. en
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Poprawka 260
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 %;

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
poprawienia zasięgu rokowań zbiorowych;

Or. en

Poprawka 261
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 %;

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wraz z partnerami 
społecznymi zobowiązały się do 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 % w tych 
systemach krajowych, które łączą 
regulacje ustawowe i regulacje partnerów 
społecznych dotyczące zatrudnienia 
i warunków pracy; podkreśla, że 
rokowania zbiorowe przyczyniają się do 
społecznej gospodarki rynkowej, zgodnie 
z założeniami traktatu lizbońskiego; 
przypomina, że traktaty europejskie, które 
wyraźnie chronią autonomię partnerów 
społecznych, oraz systemy samoregulacji 
obowiązujące w niektórych państwach 
członkowskich muszą być chronione, 
a partnerzy społeczni muszą zachować 
uprawnienia do autonomicznej regulacji, 
co zapewni silną legitymację i postęp 
w zakresie układów zbiorowych; wzywa 
państwa członkowskie do usunięcia 
wszelkich przepisów krajowych, które 
utrudniają rokowania zbiorowe, w tym 
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poprzez zapewnienie związkom 
zawodowym dostępu do miejsc pracy 
pracowników w celu organizowania się; 
wzywa Komisję Europejską do zmiany 
europejskiej dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych w celu ustalenia 
preferencyjnego traktowania 
przedsiębiorstw przestrzegających 
układów zbiorowych; podkreśla, że 
reformy w państwach członkowskich nie 
powinny negatywnie wpływać na 
rokowania zbiorowe oraz że rokowania 
zbiorowe należy wspierać na szczeblu 
sektorowym; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pełnego zaangażowania 
partnerów społecznych w kształtowanie 
polityki europejskiej, w tym w proces 
europejskiego semestru; uważa, że cele te 
przyczyniłyby się do wyeliminowania 
zjawiska ubóstwa pracujących 
i zapewnienia godziwych wynagrodzeń 
europejskim pracownikom;

Or. en

Poprawka 262
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 %;

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się dążyć 
do osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 %, przy 
poszanowaniu autonomii partnerów 
społecznych oraz krajowych tradycji 
dotyczących rynku pracy; uważa, że 
intensywny dialog społeczny i rokowania 
zbiorowe to jedne z najskuteczniejszych 
narzędzi umożliwiających osiągnięcie 
lepszych warunków pracy; wzywa Komisję 
do zidentyfikowania barier w dialogu 
społecznym i do inwestowania 
w budowanie długoterminowego 
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potencjału krajowych i sektorowych 
partnerów społecznych za pomocą 
programów UE takich jak EFS+; zwraca 
się do Komisji o zapewnienie zachęt 
i promowanie dobrze funkcjonujących 
rokowań zbiorowych w państwach 
członkowskich, z udziałem krajowych 
partnerów społecznych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu ich 
autonomii; zwraca się do krajowych 
partnerów społecznych, aby dążyli do 
stałego wzmacniania zdolności rokowań 
zbiorowych i wysokiego zasięgu;

Or. en

Poprawka 263
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 %;

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 %; uważa 
w związku z tym, że należy zmienić 
przepisy dotyczące zamówień publicznych, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
wykluczanie z przetargów publicznych 
przedsiębiorstw, które nie przestrzegają 
praw związków zawodowych lub rokowań 
zbiorowych; uważa ponadto, że wszelkie 
wsparcie finansowe UE dla 
przedsiębiorstw powinno być uzależnione 
od przestrzegania przez nie 
obowiązujących warunków pracy 
i zatrudnienia lub obowiązków 
pracodawcy wynikających z odpowiednich 
układów zbiorowych;

Or. en
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Poprawka 264
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 %;

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań 
zbiorowych na poziomie 90 % oraz 
promowania elastycznych porozumień 
sektorowych i ustaleń obejmujących 
poszczególne przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 265
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję, aby w ramach 
przeglądu dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych wzmocniła klauzulę 
społeczną i wykluczała oferty 
przedsiębiorstw, które zaangażowały się 
w działalność przestępczą, dumping 
socjalny, rozbijanie związków 
zawodowych lub odmówiły udziału 
w rokowaniach zbiorowych, zapewniając, 
by środki publiczne były wykorzystywane 
na inwestowanie w przedsiębiorstwa 
zaangażowane w sprawiedliwą 
transformację, w celu promowania 
układów zbiorowych i zwiększenie 
uzwiązkowienia;

Or. en
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Poprawka 266
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o pilnej konieczności 
włączenia do traktatów europejskich 
protokołu postępu społecznego, zgodnie z 
którym w przypadku konfliktów między 
podstawowymi swobodami gospodarczymi 
a podstawowymi prawami społecznymi, 
układami zbiorowymi lub przepisami 
krajowymi określającymi płace i warunki 
pracy, pierwszeństwo mają podstawowe 
prawa społeczne, porozumienia zbiorowe 
lub przepisy krajowe;

Or. en

Poprawka 267
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie dążyły do zapewnienia, aby 
instytucje świadczące usługi publiczne, 
zarówno w sektorze prywatnym, jak 
i publicznym, przestrzegały przynajmniej 
minimalnych warunków pracy, które 
przysługują ich pracownikom, 
w szczególności swobody negocjowania 
i zawierania układów zbiorowych lub 
układów na poziomie przedsiębiorstwa 
oraz prawa do odpowiedniego 
wynagrodzenia;

Or. en
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Poprawka 268
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. apeluje do Komisji 
o przedstawienie ukierunkowanej zmiany 
unijnego prawa konkurencji, aby 
umożliwić zbiorowe ustalanie cen dla osób 
samozatrudnionych w niepewnej sytuacji 
w celu zapewnienia lepszej równowagi siły 
przetargowej i sprawiedliwszego rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 269
Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. apeluje o wzmocniony instrument 
gwarancji dla młodzieży, aby wspierać 
inicjatywy, takie jak powyższe, w celu 
zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i 
bezrobocia młodzieży o co najmniej 50 % 
do 2030 r.;

15. jest zdania, że instrumenty 
finansowe UE służące walce 
z bezrobociem młodzieży nie są skuteczne 
i przyniosły ograniczone rezultaty; 
przypomina, że według sprawozdania 
specjalnego Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego nr 3/2015 osiągnięto 
niewielkie postępy, jeżeli chodzi 
o gwarancję dla młodzieży, a wyniki 
programu nie spełniają pierwotnych 
oczekiwań; podkreśla w związku z tym 
potrzebę poprawy skuteczności gwarancji 
dla młodzieży przed zaplanowaniem 
zwiększenia jej budżetu;

Or. en
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Poprawka 270
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. apeluje o wzmocniony instrument 
gwarancji dla młodzieży, aby wspierać 
inicjatywy, takie jak powyższe, w celu 
zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i 
bezrobocia młodzieży o co najmniej 50 % 
do 2030 r.;

15. apeluje o wzmocniony instrument 
gwarancji dla młodzieży, aby wspierać 
inicjatywy takie jak powyższe w celu 
zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i 
bezrobocia młodzieży o margines 
określony indywidualnie przez każde 
państwo członkowskie;

Or. en

Poprawka 271
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. apeluje o wzmocniony instrument 
gwarancji dla młodzieży, aby wspierać 
inicjatywy, takie jak powyższe, w celu 
zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i 
bezrobocia młodzieży o co najmniej 50 % 
do 2030 r.;

15. apeluje o wzmocniony instrument 
gwarancji dla młodzieży, aby wspierać 
inicjatywy takie jak powyższe w celu 
zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i 
bezrobocia młodzieży o co najmniej 50 % 
do 2030 r.; uważa, że nadszedł czas, aby 
gwarancja dla młodzieży stała się wiążąca 
dla wszystkich państw członkowskich; 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
efektywnych, wysokiej jakości 
i dostępnych systemów kształcenia 
i szkolenia, wzmocnienia środków 
podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowania oraz promowania 
uczenia się przez całe życie, aby młodzi 
ludzie mogli rozwijać umiejętności 
niezbędne do stawienia czoła 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
szybko zmieniającemu się rynkowi pracy;
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Poprawka 272
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. apeluje o wzmocniony instrument 
gwarancji dla młodzieży, aby wspierać 
inicjatywy, takie jak powyższe, w celu 
zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i 
bezrobocia młodzieży o co najmniej 50 % 
do 2030 r.;

15. zauważa, że bezrobocie młodzieży 
utrzymuje się na wysokim poziomie; 
podkreśla znaczenie włączenia młodzieży 
w rynek pracy; apeluje o wspólne 
inicjatywy państw członkowskich 
i partnerów społecznych w celu 
promowania zatrudnienia ludzi młodych 
i otwarcia rynków na młodzież; apeluje o 
wzmocniony instrument gwarancji dla 
młodzieży, aby wspierać inicjatywy takie 
jak powyższe w celu zmniejszenia 
bezrobocia długotrwałego i bezrobocia 
młodzieży o co najmniej 50 % do 2030 r., 
oraz o uwzględnienie kryteriów 
dotyczących tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 273
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. apeluje o wzmocniony instrument 
gwarancji dla młodzieży, aby wspierać 
inicjatywy, takie jak powyższe, w celu 
zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i 
bezrobocia młodzieży o co najmniej 50 % 
do 2030 r.;

15. odnotowuje z dużym 
zaniepokojeniem wysoki poziom 
bezrobocia młodzieży w wielu państwach 
członkowskich oraz niepewność umów o 
pracę zawieranych przez młodych 
pracowników, zwłaszcza w sektorach 
poważnie dotkniętych skutkami pandemii 
COVID-19, takich jak turystyka 
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i hotelarstwo; apeluje o wzmocniony 
instrument gwarancji dla młodzieży, aby 
wspierać inicjatywy takie jak powyższe w 
celu zmniejszenia bezrobocia 
długotrwałego i bezrobocia młodzieży o co 
najmniej 50 % do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 274
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. apeluje o wzmocniony instrument 
gwarancji dla młodzieży, aby wspierać 
inicjatywy, takie jak powyższe, w celu 
zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i 
bezrobocia młodzieży o co najmniej 50 % 
do 2030 r.;

15. apeluje o wzmocniony instrument 
gwarancji dla młodzieży, aby wspierać 
inicjatywy takie jak powyższe w celu 
zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i 
bezrobocia młodzieży o co najmniej 50 % 
do 2030 r. oraz nadać instrumentowi 
charakter sprzyjający włączeniu 
społecznemu przez przyjęcie aktywnych 
działań informacyjnych skierowanych do 
osób długotrwale zaliczających się do 
młodzieży NEET i młodych osób 
pochodzących z defaworyzowanych 
środowisk społeczno-ekonomicznych, 
takich jak młodzież z 
niepełnosprawnoścami i młodzi Romowie;

Or. en

Poprawka 275
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka
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15. apeluje o wzmocniony instrument 
gwarancji dla młodzieży, aby wspierać 
inicjatywy, takie jak powyższe, w celu 
zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i 
bezrobocia młodzieży o co najmniej 50 % 
do 2030 r.;

15. apeluje o wzmocniony instrument 
gwarancji dla młodzieży, aby wspierać 
inicjatywy takie jak powyższe w celu 
zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i 
bezrobocia młodzieży o co najmniej 50 % 
do 2030 r. oraz urzeczywistnienia 
zrównoważonego rozwoju przez 
zapewnienie godnych miejsc pracy dla 
młodzieży zgodnie z celem 
zrównoważonego rozwoju nr 8 Agendy 
2030 ONZ;

Or. en

Poprawka 276
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. apeluje o wzmocniony instrument 
gwarancji dla młodzieży, aby wspierać 
inicjatywy, takie jak powyższe, w celu 
zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i 
bezrobocia młodzieży o co najmniej 50 % 
do 2030 r.;

15. apeluje o wzmocniony instrument 
gwarancji dla młodzieży w celu 
zmniejszenia długotrwałego bezrobocia 
młodzieży o co najmniej 50 % do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 277
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa państwa członkowskie do 
uwzględnienia szczególnej sytuacji 
starszych pracowników na rynku pracy 
poprzez takie środki, jak szkolenia 
indywidualne i optymalizacja czasu pracy;
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Or. en

Poprawka 278
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do podjęcia 
długoterminowych działań w celu 
zmniejszenia znacznych stóp bezrobocia 
wśród kobiet i zapewnienia udziału kobiet 
w rynku pracy;

Or. en

Poprawka 279
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do uwzględnienia 
ogólnego celu, jakim jest podniesienie 
jakości pracy na szczeblu europejskim, w 
procesie semestru i tablicy wskaźników 
społecznych, aby ukierunkować i oceniać 
wkład polityki zatrudnienia w państwach 
członkowskich we wdrażanie celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 280
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do uwzględnienia 
ogólnego celu, jakim jest podniesienie 
jakości pracy na szczeblu europejskim, w 
procesie semestru i tablicy wskaźników 
społecznych, aby ukierunkować i oceniać 
wkład polityki zatrudnienia w państwach 
członkowskich we wdrażanie celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

16. ponownie stwierdza, że rynek 
pracy i polityka zatrudnienia należą do 
wyłącznych kompetencji państw 
członkowskich, w związku z czym odrzuca 
zalecenia Komisji dla poszczególnych 
krajów;

Or. en

Poprawka 281
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do uwzględnienia 
ogólnego celu, jakim jest podniesienie 
jakości pracy na szczeblu europejskim, w 
procesie semestru i tablicy wskaźników 
społecznych, aby ukierunkować i oceniać 
wkład polityki zatrudnienia w państwach 
członkowskich we wdrażanie celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

16. wzywa Komisję do uwzględnienia 
ogólnego celu, jakim jest podniesienie 
jakości pracy na szczeblu europejskim, w 
procesie semestru i tablicy wskaźników 
społecznych, aby ukierunkować i oceniać 
wkład polityki zatrudnienia w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 282
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do uwzględnienia 
ogólnego celu, jakim jest podniesienie 

16. podkreśla, że europejski program 
na rzecz wysokiej jakości miejsc pracy jest 
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jakości pracy na szczeblu europejskim, w 
procesie semestru i tablicy wskaźników 
społecznych, aby ukierunkować i oceniać 
wkład polityki zatrudnienia w państwach 
członkowskich we wdrażanie celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

nie tylko kwestią przyzwoitości, lecz także 
jest korzystny dla gospodarki, ponieważ 
poprawia wydajność i pobudza popyt 
wewnętrzny; uważa, że wysokiej jakości 
praca musi obejmować płacę 
zapewniającą utrzymanie na minimalnym 
poziomie, bezpieczeństwo pracy i dostęp 
do ochrony socjalnej, możliwości uczenia 
się przez całe życie, dobre warunki pracy 
w bezpiecznych i zdrowych miejscach 
pracy, rozsądny czas pracy z odpowiednią 
równowagą między życiem zawodowym 
a prywatnym oraz reprezentację związków 
zawodowych i prawa do rokowań; wzywa 
Komisję do uwzględnienia ogólnego celu, 
jakim jest podniesienie jakości pracy na 
szczeblu europejskim, w procesie semestru 
i tablicy wskaźników społecznych, aby 
ukierunkować i oceniać wkład polityki 
zatrudnienia w państwach członkowskich 
we wdrażanie celów zrównoważonego 
rozwoju i Europejskiego filaru praw 
socjalnych;

Or. en

Poprawka 283
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do uwzględnienia 
ogólnego celu, jakim jest podniesienie 
jakości pracy na szczeblu europejskim, w 
procesie semestru i tablicy wskaźników 
społecznych, aby ukierunkować i oceniać 
wkład polityki zatrudnienia w państwach 
członkowskich we wdrażanie celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

16. wzywa Komisję do uwzględnienia 
ogólnego celu, jakim jest podniesienie 
jakości pracy na szczeblu europejskim, w 
procesie semestru i tablicy wskaźników 
społecznych, aby ukierunkować i oceniać 
wkład polityki zatrudnienia w państwach 
członkowskich we wdrażanie celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do wykorzystania 
europejskiego semestru jako instrumentu 
koordynowania polityki zatrudnienia 
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i polityki społecznej UE w celu 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
i odpowiedzialnej pod względem 
ekologicznym odbudowy i transformacji; 
wzywa państwa członkowskie, aby nadały 
równą wagę zaleceniom dla 
poszczególnych krajów dotyczącym kwestii 
społecznych i związanym z zatrudnieniem, 
zwłaszcza zaleceniom po kryzysie 
związanym z COVID-19, jak zaleceniom 
gospodarczym i budżetowym;

Or. en

Poprawka 284
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do uwzględnienia 
ogólnego celu, jakim jest podniesienie 
jakości pracy na szczeblu europejskim, w 
procesie semestru i tablicy wskaźników 
społecznych, aby ukierunkować i oceniać 
wkład polityki zatrudnienia w państwach 
członkowskich we wdrażanie celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

16. wzywa Komisję do uwzględnienia 
ogólnego celu, jakim jest podniesienie 
jakości pracy na szczeblu europejskim, w 
procesie semestru i tablicy wskaźników 
społecznych, aby ukierunkować i oceniać 
wkład polityki zatrudnienia w państwach 
członkowskich we wdrażanie celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych; domaga się 
przeglądu wytycznych UE dotyczących 
zatrudnienia w celu promowania wysokiej 
jakości miejsc pracy, godziwych 
wynagrodzeń i godnych warunków pracy 
dla wszystkich osób, w tym osób 
pracujących w gospodarce platform 
internetowych i gospodarce fuch, 
promowania inwestycji i reform, aby rynki 
pracy bardziej sprzyjały włączeniu 
społecznemu, a szkolenia w zakresie 
umiejętności były szerzej dostępne dla 
wszystkich, zwłaszcza osób bezrobotnych 
lub zagrożonych bezrobociem;

Or. en
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Poprawka 285
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Eurofound do udziału 
w pomiarze jakości pracy mężczyzn 
i kobiet w ramach różnych warunków 
umownych i warunków zatrudnienia oraz 
do dostarczenia odpowiednich analiz 
politycznych, aby pomóc w poprawie 
jakości pracy i zapewnieniu trwałości 
pracy;

Or. en

Poprawka 286
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio lub 
wysoko płatnych i skoncentrowanych w 
zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio lub 
wysoko płatnych i skoncentrowanych w 
zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych i fikcyjnego 
samozatrudnienia; wzywa Komisję do 
zainicjowania działań ustawodawczych 
w celu zapewnienia większej ochrony 
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i lepszych warunków pracy osobom 
zatrudnionym na podstawie 
krótkoterminowych, nietypowych umów 
i w ramach niepewnych form 
zatrudnienia, z uwzględnieniem pracy za 
pośrednictwem platform internetowych;

Or. en

Poprawka 287
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio 
lub wysoko płatnych i skoncentrowanych 
w zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych;

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
dążyły do zmniejszenia niedobrowolnego 
zatrudnienia tymczasowego oraz liczby 
umów zerogodzinowych;

Or. en

Poprawka 288
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio 

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego w tempie 
odpowiednim do możliwości gospodarek 
państw członkowskich, z uwzględnieniem 
potrzeby rozwoju tych gospodarek 
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lub wysoko płatnych i skoncentrowanych 
w zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych;

w określonym kierunku; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wyeliminowania 
praktyki umów zerogodzinowych;

Or. en

Poprawka 289
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio 
lub wysoko płatnych i skoncentrowanych 
w zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych;

Or. en

Poprawka 290
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio lub 
wysoko płatnych i skoncentrowanych w 

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio lub 
wysoko płatnych i skoncentrowanych w 
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zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych;

zrównoważonych sektorach;

Or. en

Poprawka 291
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio lub 
wysoko płatnych i skoncentrowanych w 
zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych;

17. jest zaniepokojony zwiększoną 
liczbą pracowników zatrudnionych 
w ramach niepewnych form zatrudnienia, 
fikcyjnego samozatrudnienia oraz 
pracowników na umowach 
zerogodzinowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, aby dążyły do 
zmniejszenia zatrudnienia tymczasowego, 
tak aby stanowiło mniej niż 10 % 
całkowitego zatrudnienia, przy czym by 
ponad 80 % utworzonych miejsc pracy 
było średnio lub wysoko płatnych i 
skoncentrowanych w zrównoważonych 
sektorach; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wyeliminowania praktyki 
umów zerogodzinowych;

Or. en

Poprawka 292
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
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stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio lub 
wysoko płatnych i skoncentrowanych w 
zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych;

stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio lub 
wysoko płatnych i skoncentrowanych w 
zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych oraz do skutecznego 
zapobiegania dyskryminacji i nadużyciom 
wobec pracowników zatrudnionych na 
czas określony i karania takich praktyk;

Or. en

Poprawka 293
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio lub 
wysoko płatnych i skoncentrowanych w 
zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, w tym w 
krajowej administracji publicznej, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio lub 
wysoko płatnych i skoncentrowanych w 
zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych;

Or. en

Poprawka 294
Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka



PE658.882v01-00 166/169 AM\1215162PL.docx

PL

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio lub 
wysoko płatnych i skoncentrowanych w 
zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, przy czym by 
ponad 80 % utworzonych miejsc pracy 
było średnio lub wysoko płatnych i 
skoncentrowanych w zrównoważonych 
sektorach; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wyeliminowania praktyki 
umów zerogodzinowych;

Or. en

Poprawka 295
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio lub 
wysoko płatnych i skoncentrowanych w 
zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dążyły do poprawy 
sytuacji w zakresie zatrudnienia 
tymczasowego, tak aby stanowiło mniej 
niż 10 % całkowitego zatrudnienia, przy 
czym by większość utworzonych miejsc 
pracy było średnio lub wysoko płatnych i 
skoncentrowanych w zrównoważonych 
sektorach; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wyeliminowania praktyki 
umów zerogodzinowych;

Or. en

Poprawka 296
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 17. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio lub 
wysoko płatnych i skoncentrowanych w 
zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wyeliminowania praktyki umów 
zerogodzinowych;

członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia 
zatrudnienia tymczasowego, tak aby 
stanowiło mniej niż 10 % całkowitego 
zatrudnienia, przy czym by ponad 80 % 
utworzonych miejsc pracy było średnio lub 
wysoko płatnych i skoncentrowanych w 
zrównoważonych sektorach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zakazania umów zerogodzinowych;

Or. en

Poprawka 297
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie nowej 
strategii bezpieczeństwa i higieny pracy, 
aby osiągnąć ten cel, w tym do pilnego 
uzupełnienia obiecanego wykazu 
i wprowadzenia bardziej rygorystycznych 
wartości dopuszczalnych dla substancji 
szkodliwych, takich jak substancje 
rakotwórcze i mutagenne, przeglądu 
dyrektywy ramowej w sprawie 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
w celu ochrony pracowników 
w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak 
pandemie, oraz o przedstawienie 
ambitnych wniosków ustawodawczych 
dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-
szkieletowego i zaburzeń związanych ze 
stresem, we współpracy z partnerami 
społecznymi; apeluje do Komisji o 
przedstawienie strategicznego programu 
UE dla opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
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pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE, 
z uwzględnieniem pracowników 
świadczących usługi osobiste i usługi dla 
gospodarstw domowych;

Or. en

Poprawka 298
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

18. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
możliwie jak najszybciej nowe strategiczne 
ramy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 
po 2020 r. oraz zobowiązała się do 
wyeliminowania do 2030 r. zgonów 
związanych z pracą; apeluje do Komisji o 
przedstawienie dyrektywy w sprawie stresu 
związanego z pracą i zaburzeń układu 
mięśniowo-szkieletowego, dyrektywy 
w sprawie dobrego samopoczucia 
psychicznego w miejscu pracy oraz 
strategii UE w zakresie zdrowia 
psychicznego w celu ochrony wszystkich 
pracowników w miejscu pracy; apeluje do 
Komisji o przedstawienie ambitniejszego 
przeglądu dyrektywy w sprawie czynników 
rakotwórczych lub mutagenów oraz do 
włączenia wartości dopuszczalnych dla co 
najmniej 50 substancji do dyrektywy 
w sprawie narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagenów 
podczas pracy oraz włączenia do 
dyrektywy substancji o szkodliwym 
wpływie na układ rozrodczy;

Or. en

Poprawka 299
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi



AM\1215162PL.docx 169/169 PE658.882v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
podkreśla potrzebę przedstawienia 
wniosków dotyczących zaburzeń układu 
mięśniowo-szkieletowego i zaburzeń 
związanych ze stresem;

Or. en


