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Poprawka 1
Vlad-Marius Botoş

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej 
dynamicznie; podkreśla, że należy bardziej 
wspierać państwa członkowskie, których 
tempo wzrostu gospodarczego spowolniło, 
a stopa bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza 
w przypadku młodych ludzi;

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się nieprzerwanie od 
sześciu lat, a w 2019 r. nadal wzrastała, 
zapewniając miejsca pracy rekordowej 
liczbie osób oraz pomagając im w wyjściu 
z ubóstwa i wykluczenia społecznego; 
stwierdza, że reformy strukturalne, 
inwestycje i odpowiedzialna polityka 
fiskalna wdrażane przez państwa 
członkowskie przyczyniły się do obecnego 
wzrostu gospodarczego, a polityka 
spójności odegrała w tym względzie 
kluczową rolę, jednak należy zrobić więcej 
dla państw członkowskich o wolniejszym 
tempie wzrostu gospodarczego i wysokiej 
stopie bezrobocia, zwłaszcza w przypadku 
młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 2
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej 
dynamicznie; podkreśla, że należy bardziej 
wspierać państwa członkowskie, których 
tempo wzrostu gospodarczego spowolniło, 
a stopa bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza 
w przypadku młodych ludzi;

1. odnotowuje potwierdzenie Komisji, 
że perspektywy wzrostu uległy osłabieniu, 
inwestycje i potencjalny wzrost nadal 
znajdują się na poziomach sprzed kryzysu, 
różnice gospodarcze między regionami 
UE zwiększyły się, podobnie jak 
nierówności w UE, a zmniejszanie 
bezrobocia uległo spowolnieniu; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
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regiony i państwa UE, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, w 
których występują większe nierówności, a 
stopa bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 3
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi; przypomina, że 
tworzenie jednolitego rynku nie może 
odbywać się z naruszeniem praw 
człowieka; podkreśla potrzebę ochrony 
danych osobowych i własności 
intelektualnej w kontekście jednolitego 
rynku cyfrowego; przypomina o 
konieczności zwalczania delokalizacji w 
celu ograniczenia transportu 
międzynarodowego będącego źródłem 
emisji gazów cieplarnianych;

Or. fr

Poprawka 4
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka
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1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, i które stoją wobec 
problemu wysokiej depopulacji, zwłaszcza 
w przypadku młodych ludzi; wskazuje, że 
niedostatek rąk do pracy w mniej 
rozwiniętych regionach jest zagrożeniem 
dla skutecznego wdrażania polityki 
spójności;

Or. ro

Poprawka 5
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi; podkreśla, że 
jedna z agencji ratingowych w ostatnim 
czasie obniżyła perspektywę roczną dla 
zdolności kredytowej państw w strefie 
euro na 2020 r. ze „stabilnej” na 
„negatywną”;

Or. en

Poprawka 6
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi; podkreśla, że 
wymagane są inwestycje w celu ułatwienia 
młodym ludziom i długotrwale 
bezrobotnym integracji na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 7
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi – aby wspierać i 
zwiększać zatrudnienie w tym względzie, 
można przewidzieć specjalne programy 
dotacji;

Or. en

Poprawka 8
Niklas Nienaß
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi, a także państwa 
członkowskie, które stawiają czoła 
wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu 
i działaniami o skutkach szkodliwych dla 
środowiska;

Or. en

Poprawka 9
Manolis Kefalogiannis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
wskazuje, że nadal odnotowywane są 
trudności; podkreśla, że należy bardziej 
wspierać państwa członkowskie 
najbardziej dotknięte kryzysem, których 
tempo wzrostu gospodarczego spowolniło, 
a stopa bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza 
w przypadku młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 10
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka
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1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie, 
skoro Komisja prognozuje wzrost PKB w 
strefie euro w latach 2020–2021 w 
wysokości 1,2 %; podkreśla, że należy 
bardziej wspierać państwa członkowskie, 
których tempo wzrostu gospodarczego 
spowolniło, a stopa bezrobocia jest 
wysoka, zwłaszcza w przypadku młodych 
ludzi;

Or. en

Poprawka 11
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie 
i nadal występują nierówności; podkreśla, 
że należy intensywniej zwalczać te 
nierówności i bardziej wspierać państwa 
członkowskie, których tempo wzrostu 
gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 12
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
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państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka i zgodnie z 
prognozami w latach 2020–2021 w strefie 
euro ma przekroczyć 7 %, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 13
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi oraz słabiej 
rozwiniętych regionów;

Or. es

Poprawka 14
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
państwa członkowskie, których tempo 
wzrostu gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi i grup 
szczególnie wrażliwych;
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Or. en

Poprawka 15
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka rozwija się mniej 
dynamicznie; podkreśla, że należy bardziej 
wspierać państwa członkowskie, których 
tempo wzrostu gospodarczego spowolniło, 
a stopa bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza 
w przypadku młodych ludzi;

1. stwierdza, że europejska 
gospodarka nadal rozwija się, jednak 
utrzymują się duże dysproporcje; 
podkreśla, że należy bardziej wspierać 
regiony, których tempo wzrostu 
gospodarczego spowolniło, a stopa 
bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w 
przypadku młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 16
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) zauważa, że zgodnie z 
oczekiwaniami wzrost wywozu w latach 
2020–2021 ma być powolniejszy niż w 
poprzednich 10 latach; podkreśla 
znaczenie inicjatyw promujących wywóz 
dla pobudzania wzrostu gospodarczego w 
UE;

Or. en

Poprawka 17
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
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Ustęp 1 – punkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2) wskazuje, że inicjatywy promujące 
wywóz mogłyby pomóc w rozwiązaniu 
problemu bezrobocia, zwiększyć spójność i 
ograniczyć regionalne dysproporcje 
gospodarcze;

Or. en

Poprawka 18
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że perspektywy wzrostu 
na świecie są niepewne i że napięcia 
handlowe w sektorze wytwórczym mają 
negatywny wpływ na inwestycje;

skreśla się

Or. en

Poprawka 19
Niklas Nienaß
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że perspektywy wzrostu 
na świecie są niepewne i że napięcia 
handlowe w sektorze wytwórczym mają 
negatywny wpływ na inwestycje;

2. stwierdza, że perspektywy wzrostu 
na świecie są niepewne i że napięcia 
handlowe w sektorze wytwórczym mają 
negatywny wpływ na inwestycje; 
zdecydowanie uważa, że istnieje pilna 
potrzeba przejścia z gospodarki linearnej 
na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz 
wzywa Komisję do rozpoczęcia zmiany 
polityki z opartej na paradygmacie 
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wzrostu na politykę powzrostową i 
zrównoważonego rozwoju, co zapewni 
trwałą podstawę dla unii gospodarczej i 
walutowej;

Or. en

Poprawka 20
Vlad-Marius Botoş

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że perspektywy wzrostu 
na świecie są niepewne i że napięcia 
handlowe w sektorze wytwórczym mają 
negatywny wpływ na inwestycje;

2. podkreśla, że dobrze 
ukierunkowane inwestycje mają bardzo 
duże znaczenie dla wzmocnienia 
gospodarki UE w powiązaniu ze 
zwiększeniem wydajności polityki 
spójności i jej zorientowania na rezultaty 
oraz odpowiednio negocjowanymi 
umowami handlowymi z państwami 
trzecimi;

Or. en

Poprawka 21
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że perspektywy wzrostu 
na świecie są niepewne i że napięcia 
handlowe w sektorze wytwórczym mają 
negatywny wpływ na inwestycje;

2. stwierdza, że perspektywy wzrostu 
na świecie są niepewne i że napięcia 
handlowe w sektorze wytwórczym mają 
negatywny wpływ na inwestycje w sprzęt, 
które zgodnie z prognozami w latach 
2020–2021 mają być prawie dwa razy 
mniejsze niż w 2018 r.;

Or. en
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Poprawka 22
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że perspektywy wzrostu 
na świecie są niepewne i że napięcia 
handlowe w sektorze wytwórczym mają 
negatywny wpływ na inwestycje;

2. stwierdza, że perspektywy wzrostu 
na świecie nadal nie są optymistyczne i 
zgodnie z oczekiwaniami będzie on 
powolniejszy niż w latach 2014–2018, a 
napięcia handlowe w sektorze 
wytwórczym mają negatywny wpływ na 
inwestycje;

Or. en

Poprawka 23
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) wskazuje, że nawet bez 
potencjalnej eskalacji wojny handlowej 
Komisja przewiduje umiarkowany wzrost 
gospodarek rozwiniętych w latach 2020–
2021 o jedynie 1,6 %;

Or. en

Poprawka 24
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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2a. ubolewa, że wzrost wydajności w 
UE utrzymuje się znacznie poniżej 
poziomu wzrostu pozostałych podmiotów 
globalnych; ponadto wskazuje, że 
dysproporcje w UE zwiększyły się: 10 % 
regionów osiągających najlepsze wyniki 
jest sześciokrotnie bardziej wydajnych od 
10 % regionów o najgorszych wynikach; z 
zadowoleniem przyjmuje w tym względzie 
ustanowienie Krajowych Komitetów ds. 
Wydajności w celu promowania 
krajowych debat na temat sposobów 
zwiększania wydajności i wzmocnienia 
krajowej odpowiedzialności za reformy 
strukturalne;

Or. en

Poprawka 25
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE;

3. podkreśla, że niskie dochody w 
niektórych państwach członkowskich 
nadal stanowią wyzwanie dla polityki 
spójności, gdyż wysokie wskaźniki 
ubóstwa powiązane z niepewnymi 
formami zatrudnienia prowadzą do 
wysokich poziomów emigracji wewnątrz 
Unii Europejskiej, co wymaga wyraźnych 
i skoncentrowanych środków w celu 
zapewnienia równowagi demograficznej;

Or. en

Poprawka 26
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE;

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE; podkreśla, że 
państwa członkowskie odgrywają 
zasadniczą rolę w rozwoju gospodarczym i 
społecznym regionów oraz we wzroście 
gospodarczym Unii Europejskiej; 
przypomina, że współpraca rządów 
krajowych ma zasadnicze znaczenie dla 
sukcesu Europejskiego Zielonego Ładu; 
nalega, aby realizacja celów 
Europejskiego Zielonego Ładu odbywała 
się przede wszystkim poprzez państwa, 
które są naturalnymi pośrednikami 
między Unią Europejską a regionami;

Or. fr

Poprawka 27
Niklas Nienaß
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE;

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE; wzywa do 
przekształcenia wszelkich rodzajów 
inwestycji w inwestycje zrównoważone; 
wymaga, by fundusze ESI były 
wykorzystywane na potrzeby mobilności 
zgodnej z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, przedsiębiorców ekologicznych, 
zielonej infrastruktury oraz wycofywania 
paliw kopalnych, aby uniknąć 
szkodliwego oddziaływania na środowisko 
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i klimat;

Or. en

Poprawka 28
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE;

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między poszczególnymi regionami UE; 
podkreśla, że ciągły brak zrównoważenia 
geograficznego inwestycji EBI budzi 
poważne obawy;

Or. en

Poprawka 29
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE;

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE, w tym najbardziej 
peryferyjnymi, takimi jak wyspy, regiony 
górskie i obszary słabo zaludnione;

Or. en

Poprawka 30
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Erik Bergkvist

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE;

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE; w związku z tym 
niezbędne są nowe wskaźniki 
skoncentrowane także na aspektach 
społecznych;

Or. en

Poprawka 31
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE;

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi gwarantować wzmacnianie funduszu 
spójności, aby przyczyniał się on do 
eliminacji nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE;

Or. es

Poprawka 32
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie zwiększać 
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eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE;

konkurencyjność i eliminować 
nierówności społeczne, gospodarcze i 
terytorialne oraz różnice między 
regionami UE;

Or. ro

Poprawka 33
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE;

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między państwami i regionami UE;

Or. en

Poprawka 34
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE;

3. podkreśla, że europejski semestr 
powinien konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE;

Or. en

Poprawka 35
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Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych oraz różnic 
między regionami UE;

3. podkreśla, że europejski semestr 
może także przyspieszać eliminację 
nierówności społecznych, gospodarczych i 
terytorialnych oraz różnic między 
regionami UE;

Or. en

Poprawka 36
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

skreśla się

Or. en

Poprawka 37
Erik Bergkvist
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

4. podkreśla, że europejski cel, jakim 
jest wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, oznacza większe inwestycje 
w zielone miejsca pracy, infrastrukturę, 
edukację i szkolenia, zdrowie oraz badania 
naukowe i innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 38
Vlad-Marius Botoş

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

4. podkreśla, że duże dysproporcje 
między regionami i terytoriami nadal 
stanowią poważny problem; uważa w tym 
względzie, że inwestycje w ramach polityki 
spójności mają kluczowe znaczenie dla 
zmniejszania tych dysproporcji, i z 
zadowoleniem przyjmuje silniejsze 
powiązanie w WRF na okres 2021–2027 
między polityką spójności a reformami 
strukturalnymi;
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Or. en

Poprawka 39
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń; zauważa, że 
zgodnie z prognozami Komisji realny 
wzrost wynagrodzeń na osobę w strefie 
euro w następnych dwóch latach będzie 
niższy niż 1 %;

Or. en

Poprawka 40
Niklas Nienaß
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
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przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej oraz redukcję nadmiernych 
nadwyżek; podkreśla, że europejski cel, 
jakim jest wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, oznacza większe inwestycje 
w zieloną infrastrukturę, edukację i 
szkolenia, zdrowie, walkę ze zmianą 
klimatu oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń; uważa, że należy 
położyć większy nacisk na zwalczanie 
nierówności również poprzez 
finansowanie polityki spójności dzięki 
wdrażaniu skutecznych narzędzi i 
ukierunkowaniu zasobów;

Or. en

Poprawka 41
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; przede wszystkim podkreśla, że 
UE powinna wykorzystać możliwość 
inwestowania w przyszłościowe 
umiejętności i infrastrukturę, co 
doprowadzi do wzrostu wydajności i 
dochodów;
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Or. en

Poprawka 42
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i uruchomienie środków 
kompensacyjnych; podkreśla, że 
europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien stwarzać sprzyjający 
klimat dla przedsiębiorczości, prowadzić 
do wzrostu wynagrodzeń i przynosić 
powstanie atrakcyjnych miejsc pracy;

Or. ro

Poprawka 43
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
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nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w sprzyjającą 
wzrostowi, zrównoważoną infrastrukturę, 
edukację i szkolenia, zdrowie oraz badania 
naukowe i innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 44
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe wsparcie wywozu i 
inwestycje w infrastrukturę, edukację i 
szkolenia, zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 45
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe, innowacje 
i cyfryzację; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

Or. es

Poprawka 46
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien dalej przyspieszać konwergencję 
gospodarczą i społeczną między regionami 
i państwami członkowskimi przez korektę 
zakłóceń równowagi handlowej, redukcję 
nadmiernych nadwyżek i wdrażanie 
sankcji; podkreśla, że europejski cel, jakim 
jest wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, oznacza większe inwestycje 
w infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

Or. en
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Poprawka 47
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

4. podkreśla, że europejski semestr 
powinien sprzyjać dalszej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
regionami i państwami członkowskimi 
przez korektę zakłóceń równowagi 
handlowej, redukcję nadmiernych 
nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
oznacza większe inwestycje zwłaszcza w 
infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i 
innowacje; podkreśla, że wzrost 
wydajności powinien prowadzić do 
wzrostu wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 48
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 4 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) wskazuje, że zgodnie z obecnymi 
oczekiwaniami Komisji w latach 2020–
2021 realne koszty pracy wzrosną o 0,0 %;

Or. en

Poprawka 49
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Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że wzrost gospodarki UE 
nie może zostać zagwarantowany bez 
nowego podejścia do polityki wydatkowej; 
w związku z tym każdemu regionowi w UE 
należy zapewnić wszystkie narzędzia, które 
umożliwią sektorowi prywatnemu 
prowadzenie inwestycji i wykorzystanie 
ukrytego potencjału danego terytorium; 
apeluje do Komisji o opracowanie wzorca 
dostosowanego do działalności 
gospodarczej i handlu na wszystkich 
obszarach UE pozostających w tyle, z 
myślą o podniesieniu poziomu życia 
lokalnych obywateli i wskaźników 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 50
Elisabetta Gualmini

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowej Komisji do przeglądu 
obecnie obowiązujących zasad paktu 
stabilności i wzrostu, które nie są już 
odpowiednie w czasach stagnacji 
gospodarczej i niedoinwestowania; w 
związku z tym uważa, że konieczna jest 
dodatkowa elastyczność w celu 
pobudzenia wzrostu oraz promowania 
publicznych inwestycji środowiskowych i 
społecznych, aby przeciwdziałać kryzysowi 
klimatycznemu i jego skutkom;
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Or. en

Poprawka 51
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie 
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych w opracowywanie 
krajowych programów reform;

Or. es

Poprawka 52
Elisabetta Gualmini

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zachęca Komisję do wprowadzenia 
„złotej reguły budżetowej” dla inwestycji 
publicznych, która powinna wyłączać 
inwestycje środowiskowe i społeczne z 
obliczeń pułapów zadłużenia i deficytu w 
ramach paktu stabilności i wzrostu, aby 
zapobiegać nadmiernemu ograniczaniu 
wydatków budżetowych na zrównoważony 
rozwój i aspekty społeczne ze względu na 
finanse publiczne;

Or. en

Poprawka 53
Vlad-Marius Botoş

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

5. zwraca uwagę na znaczne luki 
inwestycyjne w obszarze badań 
naukowych i innowacji, w tym w 
infrastrukturę cyfrową oraz wartości 
niematerialne i prawne, i zauważa, że luki 
te można wyeliminować dzięki celom 
tematycznym polityki spójności w 
powiązaniu z programem „Horyzont 
Europa”, i podkreśla potrzebę zwiększenia 
budżetu na politykę spójności na lata 
2021–2027;

Or. en

Poprawka 54
Niklas Nienaß
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
znacznego zwiększenia budżetu na 
politykę spójności na lata 2021–2027, aby 
utrzymać jej europejską wartość dodaną, 
przyczyniając się w ten sposób do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
włączenia społecznego, innowacji, walki ze 
zmianą klimatu i ochrony środowiska; 
ponadto podkreśla znaczenie zasad 
horyzontalnych w polityce spójności, 
takich jak równouprawnienie płci, 
niedyskryminacja i zrównoważony rozwój, 
w oparciu o zasadę partnerstwa, gdyż ich 
pozytywne skutki uboczne ciężko jest 
zmierzyć, w szczególności w obszarze 
społecznym;
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Or. en

Poprawka 55
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska; pragnie, 
aby Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejski Fundusz Morski i Rybacki 
stały się głównymi narzędziami tworzenia 
gospodarek zdekarbonizowanych;

Or. fr

Poprawka 56
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 

5. potwierdza, że trendy 
technologiczne na rynku pracy oraz 
przejście na czystą gospodarkę stanowią 
ogromne wyzwania dla spójności 
regionalnej; przypomina o kluczowej roli 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, jako głównej polityki 
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się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności 
regionalnej, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 57
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; potwierdza 
zdecydowane stanowisko Parlamentu 
Europejskiego o braku akceptacji dla cięć 
w polityce spójności oraz podkreśla 
potrzebę zwiększenia budżetu na politykę 
spójności na lata 2021–2027, aby utrzymać 
i dodatkowo wzmocnić jej europejską 
wartość dodaną, przyczyniając się w ten 
sposób do wzrostu gospodarczego, 
włączenia społecznego i terytorialnego, 
innowacji i ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 58
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej, i zaleca, aby 
państwa członkowskie postępowały 
zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami 
przedstawionymi przez Komisję w ramach 
europejskiego semestru; podkreśla 
potrzebę zwiększenia budżetu na politykę 
spójności na lata 2021–2027, aby utrzymać 
jej europejską wartość dodaną, 
przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

Or. ro

Poprawka 59
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027 oraz wzmocnienia 
synergii i komplementarności z innymi 
funduszami UE, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 60
Erik Bergkvist
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej publicznej 
polityki inwestycyjnej w Europie; 
podkreśla potrzebę zwiększenia budżetu na 
politykę spójności na lata 2021–2027, aby 
utrzymać jej europejską wartość dodaną, 
przyczyniając się w ten sposób do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska, w tym 
celów klimatycznych porozumienia 
paryskiego;

Or. en

Poprawka 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla rozwoju 
regionów; podkreśla potrzebę zwiększenia 
budżetu na politykę spójności na lata 
2021–2027, aby utrzymać jej europejską 
wartość dodaną, przyczyniając się w ten 
sposób do wzrostu gospodarczego, 
włączenia społecznego, innowacji i 
ochrony środowiska;

Or. es

Poprawka 62
Viktor Uspaskich
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla wsparcia 
poprawy sytuacji gospodarczej; podkreśla 
potrzebę zwiększenia budżetu na politykę 
spójności na lata 2021–2027, aby utrzymać 
jej europejską wartość dodaną, 
przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 63
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
na lata 2021–2027, aby utrzymać jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

5. przypomina o kluczowej roli 
polityki spójności, jako głównej polityki 
inwestycyjnej w Europie, dla poprawy 
sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę 
utrzymania obecnego budżetu polityki 
spójności, aby zagwarantować jej 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 64
Viktor Uspaskich

Projekt opinii



AM\1197451PL.docx 35/65 PE646.910v02-00

PL

Ustęp 5 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) podkreśla, że zwiększony budżet na 
politykę spójności na okres 2021–2027 
pomógłby skompensować stosunek 
inwestycji publicznych do PKB, który 
zgodnie z prognozami nadal ma 
utrzymywać się na poziomach sprzed 
kryzysu w prawie połowie państw 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 65
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 5 – punkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2) zwiększone fundusze 
ukierunkowane na spójność pomogłyby 
odbiorcom środków finansowych w 
utrzymaniu dyscypliny budżetowej dzięki 
zrównoważonym budżetom, stymulując 
jednocześnie wzrost i zmniejszając 
bezrobocie;

Or. en

Poprawka 66
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 5 – punkt 3 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3) zauważa, że zwiększone fundusze 
ukierunkowane na spójność na okres 
2021–2027 umożliwiłyby wsparcie 
większej liczby projektów, które są 
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wyraźnie korzystne dla środowiska pod 
względem efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 67
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że fundusze, programy i 
instrumenty UE muszą zostać 
uproszczone i bardziej uelastycznione, aby 
zapewnić większą wydajność i 
zrównoważenie geograficzne 
finansowania UE na rzecz strategicznych 
projektów inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 68
Vlad-Marius Botoş

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. uważa, że należy zapewnić 
silniejsze powiązanie między europejskim 
semestrem a polityką spójności, przy czym 
istnieje potrzeba lepszej i dokładniejszej 
oceny regionalnych i lokalnych potrzeb 
inwestycyjnych oraz synergii między 
funduszami polityki spójności, centralnie 
zarządzanymi funduszami, takimi jak 
program „Horyzont Europa”, i 
instrumentami finansowymi w celu 
wyeliminowania luki inwestycyjnej;

Or. en
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Poprawka 69
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. odnotowuje uwzględnienie celów 
zrównoważonego rozwoju w europejskim 
semestrze, ponieważ stawiają ludzi, ich 
zdrowie i naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; uważa jednak, że nie może 
to przeważyć nad pierwotnym celem i 
funkcją semestru, który został 
ustanowiony w formie ram zarządzania 
gospodarczego; promowanie wzrostu w 
zrównoważony sposób powinno iść w 
parze z zachowaniem stabilności 
makroekonomicznej i równowagi 
budżetowej; wskazuje, że wsparcie 
cyfryzacji i rozwoju technologicznego 
istotnie przyczynia się do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
stwierdza w związku z tym, że należy 
zwrócić szczególną uwagę na rynek pracy, 
chroniąc istniejące miejsca pracy i tworząc 
nowe; podkreśla, że MŚP odgrywają 
decydującą rolę w tworzeniu miejsc pracy 
oraz że należy zmniejszyć obciążenia 
administracyjne utrudniające wydajne 
funkcjonowanie tych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 70
Niklas Nienaß
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka
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6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; ubolewa, że nadal nie 
wdrożono nowej strategii europejskiej, 
która zastąpiłaby strategię „Europa 
2020”; stwierdza w związku z tym, że 
należy zwrócić szczególną uwagę na rynek 
pracy i Europejski filar praw socjalnych, 
chroniąc istniejące miejsca pracy i tworząc 
nowe w drodze ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji; w tym 
względzie podkreśla znaczenie zobowiązań 
w ramach porozumienia paryskiego, a 
także osiągnięcia celów UE w zakresie 
klimatu i energii oraz stworzenia UE 
neutralnej dla klimatu do 2040 r.;

Or. en

Poprawka 71
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie 17 celów zrównoważonego 
rozwoju z Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 w 
europejskim semestrze, ponieważ stawiają 
ludzi, ich zdrowie i naszą planetę w 
centrum polityki gospodarczej; podkreśla, 
że cele zrównoważonego rozwoju 
wymagają podjęcia działań promujących 
dobrobyt i osiąganie wzrostu 
gospodarczego, a jednocześnie ochrony 
planety, położenia kresu ubóstwu i 
stawienia czoła różnym wyzwaniom 
społecznym, w tym związanym z edukacją, 
zdrowiem, ochroną socjalną i 
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możliwościami zatrudnienia; stwierdza w 
związku z tym, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na rynek pracy, chroniąc 
istniejące miejsca pracy i tworząc nowe;

Or. en

Poprawka 72
Manolis Kefalogiannis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe; podkreśla, że niskie 
płace w Europie nadal stanowią wyzwanie 
oraz że różnica w wynagrodzeniach kobiet 
i mężczyzn, w powiązaniu z niepewnymi 
formami zatrudnienia, w szczególności 
wśród młodych ludzi, nadal jest 
poważnym problem, który należy szybko 
rozwiązać;

Or. en

Poprawka 73
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
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rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

rozwoju w europejskim semestrze i zaleca 
przyjęcie wyważonego i stopniowanego 
podejścia, aby stawiać ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe; podkreśla, że nowy 
Zielony Ład nie może utrudniać inwestycji 
w podstawową infrastrukturę w 
regionach, które ich potrzebują;

Or. ro

Poprawka 74
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe; nalega, by 
poszanowanie środowiska oraz 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla stały 
się obowiązkowymi kryteriami udzielania 
zamówień publicznych;

Or. fr

Poprawka 75
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy, tworząc nowe i zwiększając ich 
integracyjny charakter; w tym względzie 
podkreśla znaczenie zachęcania grup 
wykluczonych i defaworyzowanych do 
uczestnictwa w rynku pracy;

Or. en

Poprawka 76
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe, a także postawić na 
rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu, by ograniczać ubóstwo, w 
szczególności ubóstwo dzieci;

Or. es

Poprawka 77
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, dostosowując istniejące 
miejsca pracy i tworząc nowe w kontekście 
zrównoważonego modelu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 78
Erik Bergkvist

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę również w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe lub zapewniając co 
najmniej sprawiedliwą transformację;

Or. en

Poprawka 79
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na rynek pracy w celu 
zapewnienia optymalnego zatrudnienia 
dla wszystkich, oraz dostrzega znaczenie 
gospodarki społecznej w tym względzie;

Or. en

Poprawka 80
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe, dobrze płatne 
miejsca pracy;

Or. en

Poprawka 81
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. uważa, że uwzględnienie celów 
zrównoważonego rozwoju w europejskim 
semestrze powinno mieć na celu stawianie 
ludzi, ich zdrowia i naszej planety w 
centrum polityki gospodarczej; stwierdza 
w związku z tym, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na rynek pracy, chroniąc 
istniejące miejsca pracy i tworząc nowe;

Or. en

Poprawka 82
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celów zrównoważonego 
rozwoju w europejskim semestrze, 
ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i 
naszą planetę w centrum polityki 
gospodarczej; stwierdza w związku z tym, 
że należy zwrócić największą uwagę na 
rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca 
pracy i tworząc nowe;

Or. en

Poprawka 83
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 6 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
polityka gospodarcza w nadchodzących 
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latach będzie posiadać cztery wymiary: 
zrównoważenie środowiskowe, wzrost 
wydajności, sprawiedliwość i stabilność 
makroekonomiczną; podkreśla, że 
monitorowanie postępów w tych 
wymiarach ma kluczowe znaczenie dla 
skutecznego wdrażania;

Or. en

Poprawka 84
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. należy podkreślić, że nie wszystkie 
państwa członkowskie, regiony i miasta 
rozpoczynają projektowanie i wdrażanie 
polityki klimatycznej i środowiskowej w 
tym samym punkcie wyjścia; w związku z 
tym, chociaż przejście na zrównoważony 
model gospodarczy może stymulować 
wzrost i zatrudnienie, wymagane są środki 
z zakresu polityki, aby złagodzić 
krótkoterminowe negatywne skutki dla 
niektórych sektorów i regionów; 
konieczne jest także, by nowy mechanizm 
na rzecz sprawiedliwej transformacji 
zapewniał dostosowane wsparcie 
najbardziej dotkniętym obywatelom i 
regionom;

Or. en

Poprawka 85
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na wdrażanie zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, w 
szczególności w odniesieniu do rynku 
pracy, kładąc kres jego deregulacji, 
chroniąc istniejące miejsca pracy i 
tworząc nowe miejsca pracy o wysokiej 
jakości, ograniczając bezrobocie i ubóstwo 
pracujących, a także eliminując lukę 
płacową między kobietami a mężczyznami 
oraz zróżnicowanie wynagrodzenia ze 
względu na wiek;

Or. en

Poprawka 86
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. potwierdza, że Zielony Ład i 
wyzwania ekologiczne należą do 
najważniejszych priorytetów Unii 
Europejskiej, oraz podkreśla, że Komisja 
musi konsekwentnie zapewniać wkład we 
wsparcie restrukturyzacji przemysłowej 
najbardziej zanieczyszczającego sektora 
europejskiego przemysłu;

Or. en

Poprawka 87
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. odnotowuje cele planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy, ale niepokoi się, jakie faktyczne 
rezultaty będzie można uzyskać dzięki 
efektowi mnożnikowemu, a także jaka 
będzie innowacyjność i skuteczność 
wspieranych projektów;

Or. en

Poprawka 88
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej unijnej 
strategii wzrostu Europy, której trzon 
stanowią zrównoważony rozwój, dobrobyt 
obywateli i sprawiedliwość; zauważa 
jednak, że punkt wyjścia dla jego 
wdrażania różni się w poszczególnych 
państwach i regionach UE oraz że 
niektóre z nich będą bardziej narażone na 
ryzyko gospodarcze i społeczne; 
podkreśla, że mechanizm sprawiedliwej 
transformacji powinien wszystkim 
zapewniać odpowiednią, sprzyjającą 
włączeniu społecznemu i sprawiedliwą 
transformację; ubolewa w tym względzie, 
że wniosek dotyczący finansowania 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji okaże się niewystarczający 
dla zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i sprawiedliwego przejścia 
na bardziej zieloną gospodarkę;

Or. en
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Poprawka 89
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina, że przejścia na 
bezemisyjny model produkcji nie można 
przeprowadzić bez odpowiedniej 
stopniowości i zwrócenia uwagi na skutki 
uboczne dla ram gospodarczych, 
społecznych i kulturowych, w których 
zainteresowane strony prowadzą 
działania;

Or. en

Poprawka 90
Vlad-Marius Botoş

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że najlepszą 
odpowiedzią na obawy obywateli jest 
wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 
pracy, pobudzanie popytu krajowego i 
sprawiedliwszy podział wytworzonego 
bogactwa; uważa, że pakt stabilności i 
wzrostu powinien być bardziej elastyczny i 
uwzględniać warunki koniunkturalne, 
reformy strukturalne i inwestycje 
publiczne;

skreśla się

Or. en

Poprawka 91
Niklas Nienaß
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że najlepszą 
odpowiedzią na obawy obywateli jest 
wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 
pracy, pobudzanie popytu krajowego i 
sprawiedliwszy podział wytworzonego 
bogactwa; uważa, że pakt stabilności i 
wzrostu powinien być bardziej elastyczny i 
uwzględniać warunki koniunkturalne, 
reformy strukturalne i inwestycje 
publiczne;

7. przypomina, że najlepszą 
odpowiedzią na obawy obywateli jest 
wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w zielone i wysokiej jakości 
miejsca pracy, pobudzanie popytu 
krajowego i sprawiedliwszy podział 
wytworzonego bogactwa; uważa, że pakt 
stabilności i wzrostu powinien być bardziej 
elastyczny i uwzględniać warunki 
koniunkturalne, reformy strukturalne i 
inwestycje publiczne; wzywa Komisję do 
wzmocnienia roli Parlamentu 
Europejskiego w procesie europejskiego 
semestru, która powinna wykraczać poza 
wyłącznie wydawanie opinii na temat 
wytycznych dotyczących zatrudnienia, 
oraz do zwiększenia przejrzystości procesu 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 92
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że najlepszą 
odpowiedzią na obawy obywateli jest 
wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 
pracy, pobudzanie popytu krajowego i 
sprawiedliwszy podział wytworzonego 
bogactwa; uważa, że pakt stabilności i 
wzrostu powinien być bardziej elastyczny i 
uwzględniać warunki koniunkturalne, 
reformy strukturalne i inwestycje 

7. przypomina, że najlepszą 
odpowiedzią na obawy obywateli jest 
wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 
pracy, pobudzanie popytu krajowego i 
sprawiedliwszy podział wytworzonego 
bogactwa; uważa, że pakt stabilności i 
wzrostu powinien być bardziej elastyczny i 
uwzględniać warunki koniunkturalne, 
reformy strukturalne i inwestycje 
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publiczne; publiczne; powtarza, że zgodnie z 
prognozami w latach 2020–2021 płace 
realne na osobę w strefie euro mają 
wzrosnąć o mniej niż 1 %;

Or. en

Poprawka 93
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że najlepszą 
odpowiedzią na obawy obywateli jest 
wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 
pracy, pobudzanie popytu krajowego i 
sprawiedliwszy podział wytworzonego 
bogactwa; uważa, że pakt stabilności i 
wzrostu powinien być bardziej elastyczny i 
uwzględniać warunki koniunkturalne, 
reformy strukturalne i inwestycje 
publiczne;

7. przypomina, że najlepszą 
odpowiedzią na obawy obywateli jest 
wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 
pracy z odpowiednim wynagrodzeniem, 
będące odzwierciedleniem rozwijających 
się dziedzin przyszłości i nowych tendencji 
technologicznych, pobudzanie popytu 
krajowego i sprawiedliwszy podział 
wytworzonego bogactwa; uważa, że pakt 
stabilności i wzrostu powinien być bardziej 
elastyczny i uwzględniać warunki 
koniunkturalne, reformy strukturalne i 
inwestycje publiczne;

Or. ro

Poprawka 94
Erik Bergkvist

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że najlepszą 
odpowiedzią na obawy obywateli jest 
wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 

7. przypomina, że odpowiedzią na 
obawy obywateli jest wspieranie wzrostu 
płac realnych, inwestowanie w wysokiej 
jakości miejsca pracy, pobudzanie popytu 
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pracy, pobudzanie popytu krajowego i 
sprawiedliwszy podział wytworzonego 
bogactwa; uważa, że pakt stabilności i 
wzrostu powinien być bardziej elastyczny i 
uwzględniać warunki koniunkturalne, 
reformy strukturalne i inwestycje 
publiczne;

krajowego i sprawiedliwszy podział 
wytworzonego bogactwa; uważa, że pakt 
stabilności i wzrostu powinien być bardziej 
elastyczny i uwzględniać warunki 
koniunkturalne, pilną potrzebę 
sfinansowania Europy neutralnej dla 
klimatu najpóźniej do 2050 r., reformy 
strukturalne i inwestycje publiczne;

Or. en

Poprawka 95
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że najlepszą 
odpowiedzią na obawy obywateli jest 
wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 
pracy, pobudzanie popytu krajowego i 
sprawiedliwszy podział wytworzonego 
bogactwa; uważa, że pakt stabilności i 
wzrostu powinien być bardziej elastyczny i 
uwzględniać warunki koniunkturalne, 
reformy strukturalne i inwestycje 
publiczne;

7. przypomina, że najlepszą 
odpowiedzią na obawy obywateli jest 
wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 
pracy, pobudzanie popytu krajowego i 
sprawiedliwszy podział wytworzonego 
bogactwa; uważa, że wdrażanie paktu 
stabilności i wzrostu powinno uwzględniać 
warunki koniunkturalne, reformy 
strukturalne i inwestycje publiczne oraz 
umożliwiać optymalny wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu w całej UE;

Or. en

Poprawka 96
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że najlepszą 
odpowiedzią na obawy obywateli jest 

7. przypomina o znaczeniu 
wspierania wzrostu płac realnych, 
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wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 
pracy, pobudzanie popytu krajowego i 
sprawiedliwszy podział wytworzonego 
bogactwa; uważa, że pakt stabilności i 
wzrostu powinien być bardziej elastyczny i 
uwzględniać warunki koniunkturalne, 
reformy strukturalne i inwestycje 
publiczne;

inwestowania w wysokiej jakości miejsca 
pracy, pobudzania popytu krajowego i 
sprawiedliwszego podziału wytworzonego 
bogactwa; uważa, że pakt stabilności i 
wzrostu powinien być bardziej elastyczny i 
uwzględniać warunki koniunkturalne, 
reformy strukturalne i inwestycje 
publiczne;

Or. es

Poprawka 97
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że najlepszą 
odpowiedzią na obawy obywateli jest 
wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 
pracy, pobudzanie popytu krajowego i 
sprawiedliwszy podział wytworzonego 
bogactwa; uważa, że pakt stabilności i 
wzrostu powinien być bardziej elastyczny i 
uwzględniać warunki koniunkturalne, 
reformy strukturalne i inwestycje 
publiczne;

7. przypomina, że najlepszą 
odpowiedzią na obawy obywateli jest 
wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 
pracy, pobudzanie popytu krajowego i 
sprawiedliwszy podział wytworzonego 
bogactwa w sposób sprzyjający włączeniu 
społecznemu; uważa, że pakt stabilności i 
wzrostu powinien być bardziej elastyczny i 
uwzględniać warunki koniunkturalne, 
reformy strukturalne i inwestycje 
publiczne;

Or. en

Poprawka 98
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że najlepszą 7. przypomina, że najlepszą 
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odpowiedzią na obawy obywateli jest 
wspieranie wzrostu płac realnych, 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 
pracy, pobudzanie popytu krajowego i 
sprawiedliwszy podział wytworzonego 
bogactwa; uważa, że pakt stabilności i 
wzrostu powinien być bardziej elastyczny i 
uwzględniać warunki koniunkturalne, 
reformy strukturalne i inwestycje 
publiczne;

odpowiedzią na obawy obywateli jest 
inwestowanie w wysokiej jakości miejsca 
pracy, pobudzanie popytu krajowego i 
sprawiedliwszy podział wytworzonego 
bogactwa; uważa, że należy w pełni 
korzystać z elastyczności paktu stabilności 
i wzrostu, aby uwzględniać warunki 
koniunkturalne, reformy strukturalne i 
inwestycje publiczne;

Or. en

Poprawka 99
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) zauważa, że jeśli prognozy Komisji 
są prawidłowe, wzrost płac realnych na 
osobę w strefie euro będzie szósty rok z 
rzędu mniejszy niż 1 %;

Or. en

Poprawka 100
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2) podkreśla, że godziwe płace i 
wzrost płac realnych mają nadrzędne 
znaczenie dla ograniczania ubóstwa 
pracujących;

Or. en
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Poprawka 101
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. ubolewa, że – jak podkreśliła to 
Komisja w rocznej strategii 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
na 2020 r. – kobiety są nadal 
defaworyzowane na rynku pracy, mimo że 
w ujęciu ogólnym osiągają lepsze wyniki 
edukacyjne; przypomina o kluczowej roli 
polityki dotyczącej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym w 
eliminowaniu luki w zatrudnieniu oraz 
luki płacowej między kobietami a 
mężczyznami; podkreśla w tym względzie 
potrzebę wzmocnienia aspektu płci w 
ramach procesu europejskiego semestru i 
w polityce spójności;

Or. en

Poprawka 102
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. odnotowuje, że niektóre państwa 
członkowskie pilnie wymagają inwestycji 
w infrastrukturę i obiekty użyteczności 
publicznej, oraz wzywa Komisję do 
znalezienia niezbędnych instrumentów 
przekazywania wiedzy eksperckiej przez 
państwa lepiej rozwinięte w tym sektorze 
państwom potrzebującym takiej wiedzy;

Or. en
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Poprawka 103
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla znaczenie dialogu 
społecznego jako podstawowego 
instrumentu poprawy warunków dla 
pracowników, w formie dwustronnej i 
trójstronnej; wzywa do promowania tego 
wymiaru w procesie europejskiego 
semestru;

Or. en

Poprawka 104
Vlad-Marius Botoş

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że związek między polityką 
spójności a zarządzaniem gospodarką w 
ramach europejskiego semestru powinien 
być zrównoważony, obustronny i 
ukierunkowany na pozytywne zachęty; 
popiera kładzenie większego nacisku na 
wymiar terytorialny, które mogłoby być 
korzystne dla europejskiego semestru.

skreśla się

Or. en

Poprawka 105
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka
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8. uważa, że związek między polityką 
spójności a zarządzaniem gospodarką w 
ramach europejskiego semestru powinien 
być zrównoważony, obustronny i 
ukierunkowany na pozytywne zachęty; 
popiera kładzenie większego nacisku na 
wymiar terytorialny, które mogłoby być 
korzystne dla europejskiego semestru.

8. uważa, że związek między polityką 
spójności a zarządzaniem gospodarką w 
ramach europejskiego semestru powinien 
być zrównoważony, obustronny i 
ukierunkowany na pozytywne zachęty; 
popiera kładzenie większego nacisku na 
wymiar terytorialny, które mogłoby być 
korzystne dla europejskiego semestru; 
chciałby, by Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
został znacząco zwiększony w celu 
wspierania zmian w sektorze rolnym i jego 
modernizacji oraz unikania emisji 
dwutlenku węgla i nieuzasadnionego 
stosowania środków ochrony roślin i 
GMO; zachęca, by zorganizowano 
zaopatrywanie się u producentów w 
krótkich łańcuchach dostaw w celu 
ograniczenia transportu będącego 
źródłem emisji gazów cieplarnianych.

Or. fr

Poprawka 106
Niklas Nienaß
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że związek między polityką 
spójności a zarządzaniem gospodarką w 
ramach europejskiego semestru powinien 
być zrównoważony, obustronny i 
ukierunkowany na pozytywne zachęty; 
popiera kładzenie większego nacisku na 
wymiar terytorialny, które mogłoby być 
korzystne dla europejskiego semestru.

8. uważa, że związek między polityką 
spójności a zarządzaniem gospodarką w 
ramach europejskiego semestru powinien 
być zrównoważony, obustronny, 
przejrzysty i ukierunkowany na pozytywne 
zachęty; popiera kładzenie większego 
nacisku na wymiar terytorialny, które 
mogłoby być korzystne dla europejskiego 
semestru; zdecydowanie popiera 
dostosowanie wszystkich gospodarczych 
strategii politycznych do celu, jakim jest 
UE neutralna dla klimatu do 2040 r.; 
ponadto przypomina o znaczeniu 
wdrożenia Zielonego Ładu oraz wskazuje 
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na rezolucję w sprawie Zielonego Ładu, 
która była przedmiotem głosowania w 
Parlamencie w styczniu 2020 r.;

Or. en

Poprawka 107
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że związek między polityką 
spójności a zarządzaniem gospodarką w 
ramach europejskiego semestru powinien 
być zrównoważony, obustronny i 
ukierunkowany na pozytywne zachęty; 
popiera kładzenie większego nacisku na 
wymiar terytorialny, które mogłoby być 
korzystne dla europejskiego semestru.

8. uważa, że związek między polityką 
spójności a zarządzaniem gospodarką w 
ramach europejskiego semestru powinien 
być zrównoważony, obustronny i 
ukierunkowany na pozytywne zachęty; 
popiera kładzenie większego nacisku na 
wymiar terytorialny, a także 
uwzględnianie aspektu płci i sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w 
procesie europejskiego semestru i w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów.

Or. en

Poprawka 108
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że związek między polityką 
spójności a zarządzaniem gospodarką w 
ramach europejskiego semestru powinien 
być zrównoważony, obustronny i 
ukierunkowany na pozytywne zachęty; 
popiera kładzenie większego nacisku na 
wymiar terytorialny, które mogłoby być 
korzystne dla europejskiego semestru.

8. uważa, że związek między polityką 
spójności a zarządzaniem gospodarką w 
ramach europejskiego semestru powinien 
być zrównoważony, obustronny i 
ukierunkowany na pozytywne zachęty; 
popiera kładzenie większego nacisku na 
wymiar terytorialny i zdolności w 
dziedzinie wiedzy fachowej na szczeblu 
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lokalnym i regionalnym, które mogłoby 
być korzystne dla europejskiego semestru.

Or. ro

Poprawka 109
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że związek między polityką 
spójności a zarządzaniem gospodarką w 
ramach europejskiego semestru powinien 
być zrównoważony, obustronny i 
ukierunkowany na pozytywne zachęty; 
popiera kładzenie większego nacisku na 
wymiar terytorialny, które mogłoby być 
korzystne dla europejskiego semestru.

8. uważa, że związek między polityką 
spójności a zarządzaniem gospodarką w 
ramach europejskiego semestru powinien 
być zrównoważony i ukierunkowany w 
miarę możliwości na pozytywne 
zachęty; uważa, że kładzenie większego 
nacisku na wymiar terytorialny mogłoby 
być korzystne dla europejskiego semestru.

Or. en

Poprawka 110
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa do poparcia wszystkich 
aspektów Europejskiej współpracy 
terytorialnej (współpracy transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej, 
zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i 
zewnętrznym), i zmierzanie tym samym do 
osiągnięcia ogólnego celu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Or. en
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Poprawka 111
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wskazuje, że europejski semestr 
powinien uwzględniać promowanie 
dostępu do skutecznego finansowania w 
sektorach generujących duże 
zanieczyszczenia w celu badania i 
wdrażania ekologicznych i mniej 
zanieczyszczających rozwiązań w dążeniu 
do ograniczania toksycznych gazów;

Or. en

Poprawka 112
Niklas Nienaß
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. ubolewa nad zmniejszeniem 
środków proponowanych na politykę 
spójności; nalega, aby finansowanie 
polityki spójności było znacznie wyższe niż 
w bieżących WRF na rzecz trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu.

Or. en

Poprawka 113
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt opinii
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Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. przypomina o potrzebie zwracania 
większej uwagi, w tym zapewniania 
odpowiednich przydziałów budżetowych, 
na ochronę i wzmocnienie dziedzictwa 
historycznego i kulturowego państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 114
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla, że MŚP stanowią 
podstawową siłę napędową rozwoju i 
zatrudnienia w gospodarce UE, w 
szczególności w regionach i państwach 
śródziemnomorskich, oraz że ze względów 
strukturalnych nie mogą one w pełni 
wykorzystywać potencjału jednolitego 
rynku, jeśli są na nie nakładane wysokie 
podatki i obciążenia administracyjne; 
zwraca się w związku z tym do Komisji o 
wyeliminowanie zbędnych obciążeń i 
barier.

Or. en

Poprawka 115
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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8b. apeluje do Komisji, aby wezwała 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
współpracy między organami krajowymi i 
regionalnymi oraz wszystkimi 
zainteresowanymi stronami w celu 
wspólnego ustanowienia priorytetów w 
dziedzinie rozwoju oraz dystrybucji 
środków finansowych stymulujących 
zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego we własną przyszłość;

Or. en

Poprawka 116
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. uważa, że konieczne jest 
zapewnienie większego zaangażowania 
gospodarczego na rzecz środków 
zapobiegawczych w celu ograniczania 
ryzyka naturalnego związanego z 
katastrofami naturalnymi i 
rozprzestrzenianiem się chorób roślin;

Or. en

Poprawka 117
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. potwierdza znaczenie niezależnych 
kanałów komunikacji i prawidłowych 
informacji na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym; w związku z tym 
zdecydowanie zaleca Komisji wdrożenie 
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środków wspierających niezależne 
dziennikarstwo na szczeblu regionalnym i 
lokalnym w celu rozpowszechniania 
wartości europejskich i osiągnięć polityki 
spójności;

Or. en

Poprawka 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. wskazuje, że europejski semestr 
powinien oceniać środki na rzecz 
miarodajnych i dostępnych informacji dla 
wszystkich kwalifikujących się 
beneficjentów funduszy europejskich;

Or. en

Poprawka 119
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Projekt opinii
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8e. uważa, że istnieje potrzeba 
dalszego uproszczenia i zwiększenia 
elastyczności mechanizmów dostępu do 
funduszy europejskich zarówno na 
poziomie Komisji, jak i państw 
członkowskich, w celu ułatwienia dostępu 
do funduszy dla potencjalnych 
beneficjentów, w tym organizacji 
pozarządowych i podmiotów 
gospodarczych.

Or. en
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Poprawka 120
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Projekt opinii
Ustęp 8 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8f. podkreśla, że stopień 
zaangażowania partnerów społecznych na 
szczeblu krajowym jest nadal niski oraz że 
Komisja i rządy państw członkowskich 
powinny uczynić więcej, aby zapewnić 
regularne konsultowanie się z nimi i 
uwzględnianie ich poglądów w 
kształtowaniu polityki i podejmowaniu 
decyzji.

Or. en

Poprawka 121
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Projekt opinii
Ustęp 8 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8g. podkreśla, że ekologiczna 
transformacja europejskiej gospodarki i 
społeczeństwa nie może przysłaniać 
znaczenia rozwoju gospodarczego i 
przemysłowego Unii Europejskiej oraz 
podważać jej pozycji w gospodarce 
globalnej; ponadto Komisja powinna brać 
pod uwagę promowanie dostępu do 
skutecznych narzędzi rozwoju dla 
wszystkich zainteresowanych stron w 
regionach najbardziej dotkniętych 
transformacją ekologiczną.

Or. en
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Poprawka 122
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Projekt opinii
Ustęp 8 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8h. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie ustanowienia 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji w celu wzmocnienia 
inwestycji w technologie przyjazne dla 
klimatu; podkreśla, że celem funduszu jest 
także zrównoważenie wysiłków, jakie musi 
podjąć kilka sektorów gospodarki, aby 
osiągnąć cele klimatyczne UE; ostrzega, 
że przyznanie środków finansowych na 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji nie powinno wpływać na 
ogólny poziom przydziałów budżetowych 
na spójność; przypomina stanowisko 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
utrzymania poziomu finansowania na 
rzecz spójności w następnych WRF; 
zauważa, że niektóre istniejące fundusze 
ukierunkowane na spójność już 
przyczyniają się do walki ze zmianą 
klimatu.

Or. en

Poprawka 123
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Projekt opinii
Ustęp 8 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8i. podkreśla, że wdrażanie projektów 
Zielonego Ładu będzie wymagać istotnych 
poziomów know-how, siły roboczej i 
wiedzy eksperckiej; wzywa EBI i Komisję 
do zwiększenia starań zmierzających do 
udzielenia pomocy projektodawcom oraz 
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organom lokalnym, regionalnym i 
krajowym.

Or. en

Poprawka 124
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Projekt opinii
Ustęp 8 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8j. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie UE do wdrażania celów 
zrównoważonego rozwoju w jej polityce 
oraz włączania ich do europejskiego 
semestru; uważa, że wdrażanie celów 
zrównoważonego rozwoju powinno 
pozostawać w centrum zainteresowania 
UE w nadchodzących latach.

Or. en


