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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przedstawia Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, następujące poprawki:

Poprawka 1
Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając europejski filar 
praw socjalnych,

Or. en

Poprawka 2
Projekt rezolucji
Motyw G a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że niektóre z 
kluczowych celów Komisji obejmują 
pomoc w walce z ubóstwem dzieci, 
wspieranie młodych ludzi poprzez 
zapewnienie im edukacji i możliwości 
rozwoju oraz zwiększenie liczby kobiet na 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 3
Projekt rezolucji
Ustępy 3 a oraz 3 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że przyszły budżet UE 
powinien przyczyniać się do 
uwzględniania kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej w sposób 
wykraczający poza przewidywane poziomy 
ukierunkowanych wydatków, co powinno 
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zostać osiągnięte poprzez włączenie celów 
klimatycznych i środowiskowych do 
procesu decyzyjnego we wszystkich 
obszarach polityki i programach w całym 
cyklu politycznym, przy jednoczesnym 
dążeniu do celu, jakim jest sprawiedliwa 
transformacja niepozostawiająca nikogo 
bez wsparcia;
3b. ponadto z zadowoleniem przyjmuje 
tworzenie miejsc pracy, które mógłby 
zainicjować Europejski Zielony Ład i jest 
zdeterminowany, aby zapewnić wszystkim 
godne warunki pracy; jest zatem 
przekonany, że Europejskiemu Zielonemu 
Ładowi muszą towarzyszyć interwencje 
ukierunkowane w szczególności na 
ochronę pracowników;

Or. en

Poprawka 4
Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. podkreśla, że fundusze przejściowe 
powinny obejmować nie tylko 
przenoszenie pracowników zatrudnionych 
przy wydobyciu węgla i innych paliw 
kopalnych, ale muszą również 
uwzględniać wszystkie potencjalnie 
zaangażowane sektory, w tym sektor 
produkcji stali;

Or. en

Poprawka 5
Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zaniepokojony ryzykiem 4. jest zaniepokojony ryzykiem 
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nowego kryzysu finansowego, na które 
zwracają uwagę międzynarodowe 
instytucje finansowe, w świetle rosnącego 
światowego długu publicznego i 
prywatnego (322 % światowego PKB); jest 
zaniepokojony potencjalnymi społecznymi 
i politycznymi skutkami takiego kryzysu – 
których skala według prognoz 
Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego (MFW) będzie 
dziesięciokrotnie większa od skutków 
kryzysu z 2008 r. – jeśli UE nie będzie 
dysponować nowymi narzędziami ochrony 
spójności społecznej;

nowego kryzysu finansowego, na które 
zwracają uwagę międzynarodowe 
instytucje finansowe, w świetle rosnącego 
światowego długu publicznego i 
prywatnego (322 % światowego PKB); jest 
zaniepokojony potencjalnymi społecznymi 
i politycznymi skutkami takiego kryzysu – 
których skala według prognoz 
Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego (MFW) będzie 
dziesięciokrotnie większa od skutków 
kryzysu z 2008 r. – jeśli UE nie będzie 
dysponować nowymi narzędziami ochrony 
spójności społecznej, zachowania miejsc 
pracy i zapobiegania masowym 
zwolnieniom;

Or. en

Poprawka 6

Projekt rezolucji
Tytuł sekcji – ustępy 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

...i chronić obywateli UE przed następnym 
kryzysem finansowym

...oraz zagwarantować i osiągnąć pełną 
spójność społeczną, gospodarczą i 
terytorialną
4a. przypomina, że zrównoważony i 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
wzrost, dobrze ukierunkowane inwestycje 
i polityka fiskalna są kluczem do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i 
większego dobrobytu dla wszystkich;
4b. podkreśla zatem, że Zielony Ład 
musi prowadzić do postępu społecznego 
dzięki poprawie dobrostanu wszystkich 
obywateli, zmniejszaniu nierówności 
społecznych, ograniczaniu dysproporcji 
gospodarczych między państwami 
członkowskimi oraz różnic między płciami 
i pokoleniami; uważa, że sprawiedliwa 
transformacja nie powinna zaniedbywać 
żadnej osoby ani żadnego miejsca i 
powinna zniwelować nierówności 
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społeczne i gospodarcze; powtarza, że 
przejście na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i zrównoważonego społeczeństwa 
musi nastąpić w powiązaniu z wdrożeniem 
europejskiego filaru praw socjalnych;
4c. opowiada się zatem za ambitnym 
budżetem na 2021 r. w celu dalszego 
wdrażania europejskiego filaru praw 
socjalnych w oparciu o trwały wzrost 
społecznej gospodarki rynkowej o 
wysokiej konkurencyjności, w celu 
osiągnięcia pełnego zatrudnienia i 
postępu społecznego, promowania 
równości dla wszystkich i solidarności 
międzypokoleniowej oraz ochrony praw 
dziecka, zgodnie z zapisami Traktatu o 
Unii Europejskiej; podkreśla w 
szczególności znaczenie odpowiedniego 
finansowania działań na rzecz wspierania 
równości i równego dostępu do rynku 
pracy dla mężczyzn i kobiet; przypomina 
również o znaczeniu odpowiedniego 
finansowania i innych instrumentów 
promujących wspieranie prawodawstwa i 
polityki antydyskryminacyjnej oraz ich 
wdrażania;
4d. podkreśla, że realizacja 
powyższego wymaga odpowiednio 
finansowanej polityki społecznej i w 
związku z tym podkreśla potrzebę 
wzmocnienia istniejących instrumentów 
przyczyniających się do realizacji tych 
celów, w szczególności Europejskiego 
Funduszu Społecznego + (EFS+) (w tym 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych (YEI)), Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD), programu Unii Europejskiej na 
rzecz zatrudnienia i innowacji 
społecznych (EaSI) oraz Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
(EGF);
4e. przypomina o potrzebie 
skuteczniejszego ukierunkowania 
funduszy strukturalnych i inwestycji na 
promowanie wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, zmniejszanie 
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nierówności i pobudzanie konwergencji 
społecznej;
4f. ostrzega, że ograniczenie środków 
budżetowych w tych dziedzinach może 
utrudnić skuteczność odpowiednich 
strategii politycznych i realizację 
wyznaczonych w nich celów; nalega 
zatem, by zostały one zagwarantowane w 
następnych WRF oraz by nadal były 
wdrażane głównie poprzez dotacje;
4g. podkreśla, że te środki finansowe 
powinny prowadzić do uzyskania efektów 
synergii, aby pomóc w zmniejszaniu 
różnic społecznych i nierówności, tak aby 
w procesie tym nie zapomniano o żadnej 
grupie społecznej;
4h. podkreśla ponadto potrzebę 
zapewnienia płynnego przejścia z 
obecnego okresu finansowania na nowe 
WRF, zwłaszcza z obecnego 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych (YEI), Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD) i programu Unii 
Europejskiej na rzecz zatrudnienia i 
innowacji społecznych (EaSI), na nowy 
EFS+;

Or. en

Poprawka 7
Projekt rezolucji
Ustęp 4 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4i. wzywa do zapewnienia 
wystarczających środków finansowych na 
wsparcie inwestycji w budownictwo 
mieszkaniowe w celu skutecznego 
rozwiązania narastających problemów 
związanych z brakiem przystępnych 
cenowo mieszkań, złymi warunkami 
mieszkaniowymi, wykluczeniem 
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mieszkaniowym i bezdomnością;

Or. en

Poprawka 8
Projekt rezolucji
Ustęp 4 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4j. przypomina o tym, jak ważne jest 
zapewnienie, by nikt nie został pominięty; 
opowiada się zatem za budżetem UE, który 
wspiera równość na wszystkich etapach 
życia – od początku do końca życia 
obywateli; w tym celu wzywa do 
stworzenia programu wspierającego 
państwa członkowskie, które pragną 
ustanowić lub wzmocnić publiczną i 
powszechną sieć opieki nad dziećmi i 
osobami starszymi, a także publiczną sieć 
dla osób w dużym stopniu zależnych od 
opieki, takich jak osoby niepełnosprawne 
lub osoby wymagające opieki 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 9
Projekt rezolucji
Ustępy 4 k, 4 l, 4 m, 4 n, 4 o (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

4k. przypomina, że bezrobocie wśród 
młodzieży utrzymuje się na 
niedopuszczalnie wysokim poziomie i 
charakteryzuje się znacznym 
zróżnicowaniem między państwami 
członkowskimi;
4l. w związku z tym ponownie 
podkreśla znaczenie odpowiedniego 
finansowania i innych instrumentów 
wspierających środki służące zwalczaniu 
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bezrobocia młodzieży i zwiększaniu szans 
młodych ludzi na zatrudnienie, a 
mianowicie Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych i programu 
Erasmus+;
4m. przyjmuje ponadto do wiadomości 
propozycję Komisji, aby włączyć 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych do EFS+ na okres 
programowania 2021–2027, ale wyraża 
zaniepokojenie brakiem jasności co do 
rzeczywistych środków przeznaczanych z 
roku na rok na zwalczanie bezrobocia 
wśród młodzieży w ramach przyszłego 
EFS+, w szczególności w odniesieniu do 
koncentracji tematycznej w 
rozporządzeniu w sprawie EFS+; 
podkreśla potrzebę utrzymania poziomu 
finansowania przeznaczonego na 
zwalczanie bezrobocia młodzieży 
przynajmniej na poziomie z poprzedniego 
okresu programowania;
4n. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie podjęte przez 
przewodniczącą Komisji Ursulę von der 
Leyen w jej wytycznych politycznych do 
wzmocnienia gwarancji dla młodzieży 
poprzez przekształcenie jej w stały 
instrument dotowany wyższymi środkami 
budżetowymi i przewidujący regularną 
sprawozdawczość;
4o. apeluje o zapewnienie w 2021 r. 
finansowania na rzecz dalszego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 10
Projekt rezolucji
Ustępy 10 a, 10 b, 10 c, 10 e (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. ubolewa, że ponad jedna czwarta 
wszystkich dzieci w UE jest zagrożona 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
10b. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie Komisji do 
utworzenia europejskiej gwarancji dla 
dzieci, aby pomóc zapewnić, że każde 
dziecko w Europie zagrożone ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym będzie 
miało dostęp do najbardziej 
podstawowych praw, takich jak opieka 
zdrowotna, opieka nad dziećmi, edukacja, 
odpowiednie żywienie i godne warunki 
mieszkaniowe;
10c. zdecydowanie przypomina, że 
inicjatywa ta jest również powiązana z 
negocjacjami w sprawie WRF i wzywa do 
włączenia europejskiej gwarancji dla 
dzieci do przyszłego EFS+, przy czym na 
cały okres WRF na lata 2021–2027 należy 
przeznaczyć nowe środki w wysokości co 
najmniej 5,9 mld EUR;
10d. przypomina o roli instrumentów 
unijnych we wspieraniu przedsiębiorstw i 
pracowników w procesie przechodzenia 
na cyfrową i bardziej ekologiczną 
gospodarkę; ponownie podkreśla 
znaczenie kształcenia i szkolenia 
zawodowego w dobie cyfryzacji; apeluje 
do Komisji o zbadanie dalszych 
możliwości wspierania programów 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
zwłaszcza w dziedzinie rozwoju 
oprogramowania i technologii 
informacyjnych;
10e. wzywa do zwrócenia szczególnej 
uwagi w budżecie na 2021 r. na potrzeby 
krajów i terytoriów zamorskich i ich 
stosunki z nimi, ponieważ mogą one być 
szczególnie narażone na negatywne skutki 
zmian klimatu; podkreśla w szczególności, 
że należy poprawić dostęp do funduszy dla 
krajów i terytoriów zamorskich, ponieważ 
ze względu na swój specjalny status i 
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wielkość dysponują one ograniczonymi 
zasobami administracyjnymi i wiedzą 
fachową;

Or. en

Poprawka 11
Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdeterminowany uniknąć 
nowego kryzysu płatniczego; ponownie 
podkreśla, że ogólny pułap płatności musi 
uwzględniać bezprecedensową wielkość 
zobowiązań pozostających do spłaty na 
koniec 2020 r., które mają zostać 
uregulowane w ramach kolejnych WRF; 
zauważa ponadto, że środki na płatności w 
2021 r. będą w dużej mierze 
skoncentrowane na zakończeniu 
programów na lata 2014–2020; podkreśla 
jednak, że nie powinno to przeszkodzić w 
uruchomieniu nowych programów;

12. jest zdeterminowany uniknąć 
nowego kryzysu płatniczego; ponownie 
podkreśla, że ogólny pułap płatności musi 
uwzględniać bezprecedensową wielkość 
zobowiązań pozostających do spłaty na 
koniec 2020 r., które mają zostać 
uregulowane w ramach kolejnych WRF; 
zauważa ponadto, że środki na płatności w 
2021 r. będą w dużej mierze 
skoncentrowane na zakończeniu 
programów na lata 2014–2020; podkreśla 
jednak, że nie powinno to przeszkodzić w 
uruchomieniu nowych programów i nie 
powinno się odbywać kosztem EFS+;

Or. en

Poprawka 12
Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa do zwrócenia szczególnej 
uwagi na zapewnienie płynnego przejścia 
na finansowanie w ramach obecnej osi 
„Progress” programu EaSI;

Or. en


