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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Reformy strukturalne mają zasadnicze znaczenie dla modernizacji gospodarki Unii 
Europejskiej, poprawy jej zdolności do przystosowania się do wyzwań i szybszego osiągnięcia 
konkurencyjności. Priorytet muszą stanowić konkurencyjność i dobrobyt, a także dobrostan 
obywateli. Reformy strukturalne odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o ten aspekt, gdyż 
przyspieszają proces pozytywnej konwergencji społecznej i gospodarczej w państwach 
członkowskich, zarówno w strefie euro, jak i poza nią, oraz wzmacniają ich odporność 
gospodarczą. Skuteczna realizacja reform strukturalnych jest konieczna, by zwiększyć 
spójność, podnieść wydajność, stworzyć nowe miejsca pracy, pobudzać inwestycje i zapewnić 
zrównoważony wzrost gospodarczy. Niemniej jednak obecnie państwa członkowskie wdrażają 
reformy strukturalne na całym kontynencie nierównomiernie, spóźniając się z wypełnianiem 
zobowiązań. Należy wzmocnić podejmowane na szczeblu krajowym wysiłki we wdrażaniu 
reform i w związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie utworzenia Programu wspierania reform 
(2018/0213(COD)), który pomoże państwom członkowskim w realizacji zaleceń dla 
poszczególnych krajów określonych w ramach europejskiego semestru.

Jak przedstawiono we wniosku Komisji, na Program wspierania reform po 2020 r. składają się 
trzy instrumenty: 1) instrument wsparcia technicznego, który opiera się na istniejącym 
programie wspierania reform strukturalnych, 2) narzędzie realizacji reform oraz 3) instrument 
wsparcia konwergencji. Niemniej jednak toczące się w Radzie Unii Europejskiej dyskusje 
wskazują, że Program wspierania reform może zostać ukształtowany inaczej i zawierać: 1) 
instrument wsparcia technicznego, który opiera się na istniejącym programie wspierania reform 
strukturalnych, 2) instrument budżetowy na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy 
euro (BICC) oraz 3) instrument na rzecz konwergencji i reform dla państw członkowskich 
spoza strefy euro (CRI). Sprawozdawca komisji opiniodawczej przyjął do wiadomości toczące 
się w Radzie dyskusje na temat innej struktury programu.

Reformy strukturalne wspierane przez ten program mogą mieć znaczący wpływ na rynek pracy 
i systemy zabezpieczenia społecznego państw członkowskich. Sprawozdawca komisji 
opiniodawczej zwraca uwagę na przeprowadzoną przez Komisję ocenę skutków 
(SWD(2018)0310 final), w której oczekuje się, że program „wpłynie pozytywnie na 
zatrudnienie dzięki stymulowaniu tworzenia miejsc pracy w całej Unii. Cel ten może zostać 
osiągnięty na przykład poprzez reformy rynku pracy, w szczególności te zapewniające 
podnoszenie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej oraz dostosowanie umiejętności do 
potrzeb rynku pracy. Program może mieć również pozytywny wpływ na dystrybucję 
dochodów, aktywną politykę rynku pracy, włączenie społeczne i ochronę socjalną, poprzez 
wspieranie wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych”.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej oczekuje, że Program wspierania reform będzie 
wystarczającą zachętą dla państw członkowskich, by skłonić je, żeby dążyły do osiągnięcia 
konkurencyjności i dobrobytu w Unii Europejskiej, zajęły się kwestią dynamiki i cyfryzacji 
przyszłych rynków pracy, rozwiązały problem wykluczenia społecznego i tworzyły możliwości 
dla swoich obywateli, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Zważywszy na związek między zakresem 
Programu wspierania reform a wykonaniem zaleceń dla poszczególnych krajów wydanych w 
toku europejskiego semestru, sprawozdawca komisji opiniodawczej oczekuje, że program ten 
wniesie istotny wkład we wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych. Sprawozdawca 
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komisji opiniodawczej oczekuje, że program będzie promował i wspierał reformy za pomocą 
inwestycji o wpływie społecznym, których efektem będą również rozwiązania cyfrowe służące 
zaspokajaniu potrzeb społecznych i przynoszące korzyści obywatelom, poprawiając ich 
dobrostan społeczny.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W ramach realizacji celów 
europejskiego semestru podejmowane są 
również reformy strukturalne oparte na 
solidarności, integracji i sprawiedliwości 
społecznej, mające wyższy potencjał 
tworzenia większej liczby miejsc pracy i 
wzrostu gospodarczego, zapewnienia 
równości szans i możliwości ich 
wykorzystania oraz ochrony socjalnej, 
ochrony najsłabszych grup i poprawy 
poziomu życia wszystkich obywateli, które 
to aspekty stanowią kluczowe zasady 
Europejskiego filaru praw socjalnych.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Kryzys gospodarczy i finansowy 
pokazał, że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 

(4) Kryzys gospodarczy i finansowy 
pokazał, że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 
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gospodarczych i społecznych pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej 
reagować na wstrząsy i szybciej 
przezwyciężać ich skutki. Wdrażanie 
reform strukturalnych stanowi jeden 
z priorytetów politycznych Unii, ponieważ 
takie reformy mają na celu przyczynienie 
się do trwałego ożywienia gospodarczego, 
uwolnienie potencjału wzrostu, 
wzmocnienie zdolności dostosowawczej 
i wsparcie procesu pozytywnej 
konwergencji. Realizacja reform 
strukturalnych może również przyczynić 
się do wzmocnienia spójności 
gospodarczej i społecznej, zwiększenia 
wydajności i inwestycji oraz stworzenia 
odpowiednich warunków dla trwałego 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
w Unii.

gospodarczych i społecznych pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej 
reagować na wstrząsy i szybciej 
przezwyciężać ich skutki. Wdrażanie 
reform strukturalnych stanowi jeden 
z priorytetów politycznych Unii, ponieważ 
takie reformy mają na celu przyczynienie 
się do trwałego ożywienia gospodarczego, 
uwolnienie potencjału wzrostu, 
dostosowanie się do rozwoju 
technologicznego, wzmocnienie zdolności 
dostosowawczej i wsparcie procesu 
pozytywnej konwergencji. Realizacja 
reform strukturalnych może również 
przyczynić się do wzmocnienia spójności 
gospodarczej i społecznej, zwiększenia 
wydajności i inwestycji, stworzenia 
odpowiednich warunków dla trwałego 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
w Unii oraz do budowy odpornych rynków 
pracy.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W skali całej Unii stopień 
wdrożenia reform strukturalnych 
w państwach członkowskich nadal nie jest 
wystarczający. Doświadczenia związane 
z wdrażaniem mechanizmu koordynacji 
polityki gospodarczej w ramach 
europejskiego semestru pokazują, że 
w ogólnym ujęciu wdrażanie reform 
strukturalnych przebiega powoli 
i nierównomiernie oraz że należy 
zintensyfikować krajowe wysiłki w tym 
zakresie i stworzyć system zachęt do takich 
reform.

(6) W skali całej Unii stopień 
wdrożenia reform strukturalnych 
w państwach członkowskich nadal nie jest 
wystarczający. Doświadczenia związane z 
wdrażaniem mechanizmu koordynacji 
polityki gospodarczej w ramach 
europejskiego semestru pokazują, że w 
ogólnym ujęciu wdrażanie reform 
strukturalnych przebiega powoli i 
nierównomiernie oraz że należy 
zintensyfikować krajowe wysiłki w tym 
zakresie i stworzyć system zachęt do takich 
reform, mając na uwadze fakt, że niektóre 
państwa członkowskie, w szczególności 
spoza strefy euro, mają niski potencjał 
wzrostu, wysoką stopę bezrobocia, 
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pogłębiają się w nich różnice społeczne i 
rośnie zagrożenie ubóstwem.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Społecznie odpowiedzialne, 
inteligentne, zrównoważone i sprzyjające 
włączeniu społecznemu reformy 
strukturalne, które spełniają wymogi 
określone w art. 9 TFUE, stają się 
koniecznością. Unia zaliczyła realizację 
takich reform strukturalnych do 
priorytetów politycznych mających 
przyczynić się do trwałego ożywienia 
gospodarczego, uwolnienia potencjału 
wzrostu w celu wzmocnienia zdolności 
dostosowawczych, pobudzenia wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
stymulowania inwestycji oraz wspierania 
procesu pozytywnej konwergencji 
gospodarczej i społecznej.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Instytucje i organy Unii mają 
bogate doświadczenie, jeśli chodzi o 
udzielanie organom krajowym i władzom 
niższego szczebla w państwach 
członkowskich szczególnego wsparcia w 
zakresie budowania zdolności i wdrażania 
polityki spójności. Doświadczenie to 
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należy wykorzystać, aby ułatwić Unii 
udzielanie wsparcia zainteresowanym 
państwom członkowskim w celu 
zwiększenia ich potencjału wzrostu i 
spójności społecznej za pomocą środków 
mających podwyższyć wskaźniki 
zatrudnienia, zwalczać wykluczenie i 
ubóstwo oraz zwiększyć dostępność i 
jakość usług opieki zdrowotnej i edukacji.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim przez 
oferowanie im bezpośredniego wsparcia 
finansowego oraz wsparcia technicznego. 
W tym celu należy ustanowić nowy 
program wspierania reform („program”), 
aby zapewniał skuteczne zachęty dla 
państw członkowskich do 
zintensyfikowania wdrażania reform 
strukturalnych. Program powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów. Program powinien 
kontynuować działania programu 
wspierania reform strukturalnych 
i utrzymać jego sposób funkcjonowania, 
ponieważ okazał się on bardzo przydatny 
i został doceniony przez państwa 
członkowskie za wzmacnianie zdolności 
administracyjnych organów krajowych 
w różnych obszarach polityki. Program 
powinien również obejmować 
ukierunkowane wsparcie na rzecz reform 
w państwach członkowskich, których 
walutą nie jest euro i które podjęły 

(10) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim przez 
oferowanie im bezpośredniego wsparcia 
finansowego oraz wsparcia technicznego. 
W tym celu należy ustanowić nowy 
program wspierania reform („program”), 
aby zapewniał skuteczne zachęty dla 
państw członkowskich do 
zintensyfikowania wdrażania reform 
strukturalnych. Program powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów. Program powinien 
kontynuować działania programu 
wspierania reform strukturalnych i 
utrzymać jego sposób funkcjonowania w 
celu wzmacniania zdolności 
administracyjnych organów krajowych w 
różnych obszarach polityki, a także 
powinien przyjąć za podstawę zasady 
określone w Europejskim filarze praw 
socjalnych. Program powinien również 
obejmować ukierunkowane wsparcie na 
rzecz reform w państwach członkowskich, 
których walutą nie jest euro i które podjęły 
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wyraźne działania zmierzające do przyjęcia 
jednej waluty w określonym terminie.

wyraźne działania zmierzające do przyjęcia 
jednej waluty w określonym terminie.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia. Dlatego też powinien on 
zapewniać zachęty finansowe do 
podejmowania działań odpowiadających na 
wyzwania o charakterze strukturalnym 
i pomagać wzmacniać zdolności 
administracyjne państw członkowskich 
w zakresie ich instytucji oraz sektorów 
gospodarczych i społecznych.

(13) Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego, 
włączenia społecznego i zatrudnienia. 
Dlatego też powinien on zapewniać 
zachęty finansowe do podejmowania 
działań odpowiadających na wyzwania o 
charakterze strukturalnym i pomagać 
wzmacniać zdolności administracyjne i 
instytucjonalne państw członkowskich w 
zakresie ich instytucji oraz sektorów 
gospodarczych i społecznych.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Cele szczegółowe powinny być 
określane dla każdego instrumentu 
wchodzącego w skład programu. 
W przypadku narzędzia realizacji reform 
powinny one polegać na osiągnięciu 
określonych celów pośrednich 
i końcowych na drodze do wprowadzenia 
w życie zobowiązań do reform. Ich 
osiągnięcie powoduje uruchomienie zachęt 
finansowych. W przypadku instrumentu 
wsparcia technicznego powinny one 

(14) Cele szczegółowe powinny być 
określane dla każdego instrumentu 
wchodzącego w skład programu. 
W przypadku narzędzia realizacji reform 
powinny one polegać na osiągnięciu 
określonych celów pośrednich 
i końcowych na drodze do wprowadzenia 
w życie zobowiązań do reform związanych 
z zaleceniami dla poszczególnych krajów 
wydanymi w ramach europejskiego 
semestru. Ich osiągnięcie powoduje 
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wspierać organy krajowe w ich działaniach 
w zakresie opracowywania i wdrażania 
reform, poprzez uwzględnianie dobrych 
praktyk i wniosków zgromadzonych przez 
inne państwa członkowskie. Cele te 
powinny być realizowane we wszystkich 
państwach członkowskich w ramach tych 
dwóch instrumentów oraz – w kontekście 
instrumentu wsparcia konwergencji – przez 
państwa członkowskie, których walutą nie 
jest euro, a które podjęły wyraźne działania 
zmierzające do przyjęcia jednej waluty 
w określonym terminie.

uruchomienie zachęt finansowych. 
W przypadku instrumentu wsparcia 
technicznego powinny one wspierać 
organy krajowe w ich działaniach 
w zakresie opracowywania i wdrażania 
reform, poprzez uwzględnianie dobrych 
praktyk i wniosków zgromadzonych przez 
inne państwa członkowskie. Cele te 
powinny być realizowane we wszystkich 
państwach członkowskich w ramach tych 
dwóch instrumentów oraz – w kontekście 
instrumentu wsparcia konwergencji – przez 
państwa członkowskie, których walutą nie 
jest euro, a które podjęły wyraźne działania 
zmierzające do przyjęcia jednej waluty 
w określonym terminie.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia, aby reformy 
wspierane w ramach programu dotyczyły 
wszystkich najważniejszych obszarów 
gospodarczych i społecznych, wsparcie 
finansowe i wsparcie techniczne udzielane 
przez Komisję – na wniosek państwa 
członkowskiego – powinno obejmować 
szeroki zakres polityk, w tym związanych 
z zarządzaniem finansami i aktywami 
publicznymi, reformami instytucjonalnymi 
i administracyjnymi, otoczeniem 
biznesowym, sektorem finansowym, 
rynkami produktów i usług, rynkami pracy, 
kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym.

(15) W celu zapewnienia, aby reformy 
wspierane w ramach programu dotyczyły 
wszystkich najważniejszych obszarów 
gospodarczych i społecznych, wsparcie 
finansowe i wsparcie techniczne udzielane 
przez Komisję – na wniosek państwa 
członkowskiego – powinno obejmować 
szeroki zakres polityk, w tym związanych 
z zarządzaniem finansami i aktywami 
publicznymi, reformami instytucjonalnymi 
i administracyjnymi, otoczeniem 
biznesowym, sektorem finansowym, 
rynkami produktów, wykorzystaniem 
rewolucji technologicznej, rynkami usług, 
rynkami pracy, umiejętnościami 
potrzebnymi w miejscu pracy, polityką na 
rzecz dzieci i młodzieży, kształceniem 
i szkoleniem, zrównoważonym rozwojem, 
zdrowiem publicznym i dobrobytem 
społecznym.
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Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku narzędzia realizacji 
reform konieczne jest określenie rodzajów 
reform, które powinny kwalifikować się do 
wsparcia finansowego. Aby zapewnić ich 
wkład w realizację celów programu, 
kwalifikujące się reformy powinny 
odpowiadać na wyzwania wskazane 
w kontekście europejskiego semestru na 
rzecz koordynacji polityki gospodarczej, 
w tym w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów.

(19) W przypadku narzędzia realizacji 
reform konieczne jest określenie rodzajów 
reform, które powinny kwalifikować się do 
wsparcia finansowego. Aby zapewnić ich 
wkład w realizację celów programu, 
kwalifikujące się reformy powinny 
odpowiadać na wyzwania wskazane w 
kontekście europejskiego semestru na 
rzecz koordynacji polityki gospodarczej, w 
tym w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów, z uwzględnieniem specjalnych 
wskaźników społecznych określonych dla 
każdego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
zobowiązań do reform przez państwa 
członkowskie oraz treści tych projektów. 
W celu usprawnienia procedur państwo 
członkowskie powinno przedstawiać 
projekt zobowiązań do reform wraz ze 
swoim krajowym programem reform, ale 
w formie odrębnego załącznika, który 
może być również dostarczony w innym 
terminie. Uczestnictwo w programie jest 
wprawdzie dobrowolne, ale państwa 
członkowskie, w których występują 

(22) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
zobowiązań do reform przez państwa 
członkowskie oraz treści tych projektów. 
W celu usprawnienia procedur państwo 
członkowskie powinno przedstawiać 
projekt zobowiązań do reform wraz ze 
swoim krajowym programem reform, ale 
w formie odrębnego załącznika, który 
może być również dostarczony w innym 
terminie. Uczestnictwo w programie jest 
wprawdzie dobrowolne, ale państwa 
członkowskie, w których występują 
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nadmierne zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej, należy szczególnie 
zachęcać do zgłaszania w ramach 
narzędzia realizacji reform projektów 
działań, które rozwiążą problemy będące 
źródłem takich nadmiernych zakłóceń.

nadmierne zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej, oraz państwa 
członkowskie spoza strefy euro, w których 
występują znaczne opóźnienia reform 
strukturalnych, należy szczególnie 
zachęcać do zgłaszania w ramach 
narzędzia realizacji reform projektów 
działań, które rozwiążą problemy będące 
źródłem takich nadmiernych zakłóceń.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Aby uzyskać szerokie poparcie 
realizowanych reform, państwa 
członkowskie, które chcą skorzystać z 
programu, powinny podczas sporządzania 
wniosków konsultować się z 
zainteresowanymi stronami, takimi jak 
władze lokalne i regionalne, 
przedstawiciele biznesu, partnerzy 
społeczni oraz społeczeństwo 
obywatelskie, zgodnie z odnośnymi 
przepisami kodeksu postępowania w 
sprawie partnerstwa w ramach polityki 
spójności, a także z parlamentami 
krajowymi.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Instrument wsparcia technicznego 
w ramach programu powinien w dalszym 

(33) Instrument wsparcia technicznego 
w ramach programu powinien w dalszym 
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ciągu wspierać wdrażanie reform 
podejmowanych z inicjatywy państw 
członkowskich, reform w kontekście 
procesów zarządzania gospodarczego lub 
działań związanych z wdrażaniem 
prawodawstwa unijnego, a także reform 
związanych z wdrażaniem programu 
dostosowań gospodarczych. Powinien on 
również zapewniać wsparcie techniczne na 
potrzeby przygotowywania i realizacji 
reform podejmowanych w ramach innych 
instrumentów programu.

ciągu wspierać wdrażanie reform 
podejmowanych z inicjatywy państw 
członkowskich, reform w kontekście 
procesów zarządzania gospodarczego lub 
działań związanych z wdrażaniem 
prawodawstwa unijnego, reform, które 
dotyczą pobudzania konkurencyjności 
Unii, tworzenia miejsc pracy, zwiększania 
wydajności, stymulowania 
zrównoważonych inwestycji w gospodarce 
realnej, reform mających na celu 
zapewnienie wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i edukacyjnych, zwalczanie 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
wzmacnianie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej w Unii oraz 
wspieranie państw członkowskich, które 
podjęły konkretne kroki w kierunku 
przystąpienia do strefy euro. Powinien on 
również zapewniać wsparcie techniczne 
reform związanych z wdrażaniem 
programu dostosowań gospodarczych oraz 
wsparcie na potrzeby przygotowywania 
i realizacji reform podejmowanych 
w ramach innych instrumentów programu.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pomoc w sprostaniu wyzwaniom 
o charakterze strukturalnym, jakie państwa 
członkowskie napotykają w toku reform 
krajowych mających na celu poprawę 
wydajności ich gospodarek oraz 
odporności struktur gospodarczych 
i społecznych, przyczyniając się w ten 
sposób do spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia; oraz

a) pomoc w sprostaniu wyzwaniom o 
charakterze strukturalnym, jakie państwa 
członkowskie napotykają w toku reform 
krajowych mających na celu poprawę 
wydajności ich gospodarek oraz 
odporności struktur gospodarczych i 
społecznych, przyczyniając się w ten 
sposób do spójności, konkurencyjności, 
wydajności, włączenia społecznego, 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, 
dążąc do zrównoważonej środowiskowo i 
demokratycznej Unii po 2020 r., której 
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wizja bierze początek z celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych; oraz

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, umiejętności cyfrowe, walka 
z ubóstwem, propagowanie włączenia 
społecznego, system zabezpieczenia 
społecznego i pomocy społecznej, system 
zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, 
a także spójność i polityki w zakresie 
azylu, migracji i ochrony granic;

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, umiejętności cyfrowe, walka 
z ubóstwem, propagowanie włączenia 
społecznego, podnoszenie umiejętności i 
nabywanie nowych kwalifikacji, równe 
szanse i dostęp dla wszystkich, lepsza 
przyszłość dla dzieci i młodzieży, system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, system zdrowia publicznego 
i opieki zdrowotnej, a także spójność 
i polityki w zakresie azylu, migracji 
i ochrony granic;

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) polityki dotyczące sektora 
finansowego, w tym propagowanie wiedzy 
finansowej, stabilność finansowa, dostęp 
do finansowania i kredytowanie 
gospodarki realnej; a także 
opracowywanie, przekazywanie 
i monitorowanie jakości danych i statystyk 
oraz sprawozdawczość w zakresie tych 

f) polityki dotyczące sektora 
finansowego, w tym propagowanie wiedzy 
finansowej, zwłaszcza w edukacji, 
stabilność finansowa, dostęp do 
finansowania i kredytowanie gospodarki 
realnej; a także opracowywanie, 
przekazywanie i monitorowanie jakości 
danych i statystyk oraz sprawozdawczość 
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danych i statystyk. w zakresie tych danych i statystyk.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W załączniku I określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego 
w ramach całkowitej puli środków 
finansowych narzędzia realizacji reform, 
o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a). Taki 
maksymalny wkład finansowy jest 
obliczany dla każdego państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów 
i metod określonych w tym załączniku, 
w oparciu o liczbę ludności każdego 
państwa członkowskiego. Taki 
maksymalny wkład finansowy pozostaje 
dostępny do przydzielenia go każdemu 
państwu członkowskiemu, w części lub 
w całości, na każdym etapie procesu 
alokacji, o którym mowa w art. 10, i na 
każde wezwanie w ramach tego procesu.

W załączniku I określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego 
w ramach całkowitej puli środków 
finansowych narzędzia realizacji reform, 
o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a). Taki 
maksymalny wkład finansowy jest 
obliczany dla każdego państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów 
i metod określonych w tym załączniku, 
w oparciu o liczbę ludności i odwrotność 
PKB na mieszkańca każdego państwa 
członkowskiego. Taki maksymalny wkład 
finansowy pozostaje dostępny do 
przydzielenia go każdemu państwu 
członkowskiemu, w części lub w całości, 
na każdym etapie procesu alokacji, 
o którym mowa w art. 10, i na każde 
wezwanie w ramach tego procesu.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, które chce 
skorzystać ze wsparcia w ramach narzędzia 
realizacji reform, przedkłada Komisji 
projekt zobowiązań do reform. Powinien 
on określać szczegółowo pakiet środków 

1. Państwo członkowskie, które chce 
skorzystać ze wsparcia w ramach narzędzia 
realizacji reform, przedkłada Komisji 
projekt zobowiązań do reform. Powinien 
on określać szczegółowo pakiet środków 
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służących wdrażaniu reform strukturalnych 
w odpowiedzi na wyzwania wskazane 
w ramach procedury europejskiego 
semestru, a także cele pośrednie i końcowe 
oraz harmonogram wdrażania tych reform 
nieprzekraczający trzech lat.

służących wdrażaniu reform strukturalnych 
w odpowiedzi na wyzwania wskazane 
w ramach procedury europejskiego 
semestru i zawarte w zaleceniach dla 
poszczególnych krajów, a także cele 
pośrednie i końcowe oraz harmonogram 
wdrażania tych reform nieprzekraczający 
trzech lat.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wskaźniki społeczne, które mają 
się poprawić w wyniku proponowanej 
reformy, oraz, w miarę dostępności, wkład 
w realizację zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy zobowiązania do 
reform, w tym cele pośrednie i końcowe, 
nie są już możliwe do osiągnięcia – 
całkowicie lub częściowo – z uwagi na 
obiektywne okoliczności, dane państwo 
członkowskie może przedstawić Komisji 
wniosek o zmianę lub zastąpienie decyzji, 
o której mowa w art. 12 ust. 1, opatrując go 
uzasadnieniem. Państwo członkowskie 
może zaproponować zmieniony lub nowy 
pakiet zobowiązań do reform.

1. W przypadku gdy zobowiązania do 
reform, w tym cele pośrednie i końcowe, 
nie są już możliwe do osiągnięcia – 
całkowicie lub częściowo – lub gdy 
z uwagi na obiektywne okoliczności 
zmieniają się wskaźniki społeczne i 
ekonomiczne, wpływając znacząco na 
oryginalny projekt złożony przez państwo 
członkowskie, dane państwo członkowskie 
może przedstawić Komisji wniosek 
o zmianę lub zastąpienie decyzji, o której 
mowa w art. 12 ust. 1, opatrując go 
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uzasadnieniem. Państwo członkowskie 
może zaproponować zmieniony lub nowy 
pakiet zobowiązań do reform.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) projekty w zakresie komunikacji 
dotyczącej nauki, współpracy, podnoszenia 
świadomości, rozpowszechniania 
informacji oraz wymiany dobrych praktyk; 
organizowanie kampanii informacyjnych i 
podnoszących świadomość, kampanii 
medialnych i wydarzeń, w tym 
komunikacji instytucjonalnej i, w 
stosownych przypadkach, komunikacji za 
pośrednictwem sieci społecznościowych; 
oraz

h) projekty w zakresie komunikacji 
dotyczącej nauki, współpracy, podnoszenia 
świadomości, rozpowszechniania 
informacji oraz wymiany dobrych praktyk, 
w tym w postaci technicznych wizyt 
studyjnych w państwach członkowskich, 
które przeprowadziły już podobne 
reformy, organizowanie kampanii 
informacyjnych i podnoszących 
świadomość, kampanii medialnych i 
wydarzeń, w tym komunikacji 
instytucjonalnej i, w stosownych 
przypadkach, komunikacji za 
pośrednictwem sieci społecznościowych; 
oraz

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy;

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy i 
włączenie społeczne;
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Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wdrażaniem reform, które są istotne 
dla przygotowań do uczestnictwa w strefie 
euro państw członkowskich, których 
walutą nie jest euro i które podjęły 
wyraźne działania zmierzające do przyjęcia 
jednej waluty w określonym terminie.

e) wdrażaniem reform, które są istotne 
dla przygotowań do uczestnictwa w strefie 
euro państw członkowskich, których 
walutą nie jest euro i które podjęły lub 
podejmują wyraźne działania zmierzające 
do przyjęcia jednej waluty w określonym 
terminie.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) działaniami, które mogą 
przyczynić się do wdrożenia zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych.

Or. en


