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21.10.2015 A8-0307/2 

Poprawka  2 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. ubolewa, że brakuje ogólnego 

nawiązania do celu strategii „Europa 

2020” dotyczącego inteligentnego i 

trwałego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społecznemu; 

podkreśla, że polityki zatrudnienia i 

polityki społecznej nie należy rozpatrywać 

jedynie z punktu widzenia kosztów, lecz 

również w kontekście korzyści w 

perspektywie długoterminowej; w związku 

z tym wzywa do uwzględnienia stosownych 

celów społecznych i środowiskowych w 

nowych ramach oceny, tak aby zalecenia 

dla poszczególnych krajów proponowane 

były wszystkim państwom 

nieodnotowującym postępów w 

zwalczaniu ubóstwa, zapewnianiu 

godnych miejsc pracy prowadzących do 

wysokiej jakości zatrudnienia, 

zapobieganiu przedwczesnemu 

porzucaniu nauki, we wspieraniu uczenia 

się przez całe życie i promowaniu 

zasobooszczędności oraz w zapobieganiu 

zmianie klimatu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/3 

Poprawka  3 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  33a. z zadowoleniem przyjmuje spadek 

wskaźników bezrobocia w Unii; podkreśla 

jednak, że bezrobocie wciąż jest wysokie, i 

zwraca się do państw członkowskich o 

przyjęcie całościowego podejścia przy 

wdrażaniu skutecznych strategii 

politycznych na rzecz aktywnego rynku 

pracy, ukierunkowanych zarówno na 

zapewnienie możliwości zatrudnienia 

osobom poszukującym pracy, jak i na 

stworzenie rynku pracy bardziej 

sprzyjającego integracji społecznej, w tym 

na zapewnienie dodatkowych środków 

wsparcia zarówno dla poszukujących 

pracy, jak i pracodawców; podkreśla 

potrzebę rozwiązania problemu 

niedopasowania kwalifikacji i 

nieaktualnych umiejętności w ramach 

zwalczania długotrwałego bezrobocia oraz 

uważa, że należy w większym stopniu 

skoordynować politykę w tym zakresie na 

szczeblu krajowym i europejskim; w 

związku z tym wzywa do podjęcia bardziej 

zdecydowanych działań na rzecz wsparcia 

i dalszego rozwoju skutecznej edukacji i 

szkoleń zawodowych oraz współpracy 

między instytucjami edukacyjnymi, 

przedsiębiorstwami, organizacjami 

pracodawców i innymi odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami, a także 
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podkreśla potrzebę poprawy skuteczności 

publicznych i prywatnych służb 

zatrudnienia w celu rozwiązania 

problemu niedopasowania umiejętności 

na rynku pracy oraz ułatwienia 

poszukiwania pracy w Unii; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/4 

Poprawka  4 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  34a. zwraca uwagę, że Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy (MFW) i Organizacja 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD) przestrzegały przed problemami 

socjalnymi (ubóstwo pracujących) i 

gospodarczymi (niski popyt wewnętrzny) 

związanymi z dewaluacją płac, do jakiej 

doszło w ostatnich latach; w związku z tym 

podkreśla, że odpowiednia polityka w 

zakresie płac ma kluczowe znaczenie dla 

utrzymania popytu wewnętrznego, zatem 

podwyżki płac powinny być lepiej 

dostosowane do zmian w wydajności; 

uważa, iż należy odnieść się do kwestii 

znaczenia wzrostu płac, zwłaszcza w 

krajach, w których wynagrodzenia są 

poniżej progu ubóstwa, nie naruszając 

jednak zasady pomocniczości; 

przypomina, że istnieją ogromne różnice 

między państwami członkowskimi, jeżeli 

chodzi o wysokość płacy minimalnej i 

ponawia swój apel o przeprowadzenie 

analizy
1
 tego zagadnienia obejmującej 

zbadanie różnic siły nabywczej między 

poszczególnymi państwami 

członkowskimi; zachęca państwa 

członkowskie do ustalenia płac 

minimalnych zgodnie z krajowym 

                                                 
1
 Rezolucja z dnia 11 marca 2015 r. (teksty przyjęte, P8_TA(2015)0068), pkt 46. 
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ustawodawstwem i praktyką oraz do 

uwzględnienia ich wpływu na ubóstwo 

pracujących, dochody gospodarstw 

domowych, łączny popyt i tworzenie 

miejsc pracy; 
 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/5 

Poprawka  5 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  40a. jest zdania, że zalecenia z 2015 r. 

skupiają się niemal wyłącznie na rynku 

pracy i pomija się w nich wyzwania 

związane z ograniczeniem i jakością usług 

oferowanych potrzebującym; przypomina 

o potrzebie inwestowania w mechanizmy 

wczesnej interwencji i zapobiegania oraz 

w dostępne i integracyjne usługi wysokiej 

jakości, w tym w edukację od 

najmłodszych lat, wsparcie dla rodzin i 

społeczności lokalnych, usługi społeczne i 

opiekę zdrowotną; podkreśla, że większe 

zapotrzebowanie na usługi, jeżeli zostanie 

umiejętnie zaspokojone, może również 

przyczynić się do powstania wielu miejsc 

pracy w sektorze społecznym, a sektor 

opieki zdrowotnej i sektor społeczny 

stanowią ważne dziedziny inwestycji w 

dążeniu do zrównoważonej gospodarki; 

zwraca się do Komisji o przedstawienie 

sprawozdania z postępów w 

opracowywaniu, w ramach strategii 

„Europa 2020”, inicjatyw dotyczących 

inwestycji w sektorze zdrowia i opieki 

społecznej w kontekście jakości 

zatrudnienia; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/6 

Poprawka  6 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  41a. uważa, że choć Komisja przyznała, iż 

„wzrastają ubóstwo i marginalizacja”
1
, a 

obecnie co czwarta osoba boryka się z 

ubóstwem, w zaleceniach dla 

poszczególnych krajów w ogóle niestety 

nie wspomniano o celu dotyczącym 

zwalczania ubóstwa określonym w 

strategii „Europa 2020”; wzywa do 

przyjęcia kompleksowej strategii 

zwalczania ubóstwa opartej na dostępie do 

godnych miejsc pracy prowadzących do 

wysokiej jakości zatrudnienia, usługach, a 

także minimalnym dochodzie i ochronie 

socjalnej, zgodnie z zasadą 

pomocniczości; zwraca uwagę, że jednym 

ze sposobów ograniczenia ubóstwa jest 

edukacja, a tym samym wspieranie 

zdolności do zatrudnienia; podkreśla 

potrzebę uznania nasilającego się 

zjawiska zadłużenia osobistego za czynnik 

zwiększający osobistą i 

ogólnogospodarczą podatność na 

zagrożenia; 

 

Or. en 

                                                 
1
 COM(2015)0250. 
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21.10.2015 A8-0307/7 

Poprawka  7 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  42a. z zaniepokojeniem zauważa w wielu 

państwach członkowskich gwałtowne 

nasilenie skrajnych form ubóstwa, takich 

jak bezdomność; apeluje o skierowanie do 

wszystkich państw członkowskich zaleceń 

w sprawie strategii włączenia społecznego, 

w tym walki ze skrajnymi formami 

ubóstwa, takimi jak bezdomność; zgadza 

się z Komisją, że państwa członkowskie 

muszą rozwiązać problem bezdomności i 

zagrożenia bezdomnością za pomocą 

kompleksowych strategii bazujących na 

prewencji, podejściu opartym na 

zapewnieniu zakwaterowania oraz 

przeglądzie ustawodawstwa i praktyk 

dotyczących eksmisji, na dostępności 

faktycznie przystępnych mieszkań 

zapewniających stabilność oraz na 

położeniu kresu zjawisku kryminalizacji 

bezdomnych; wzywa do usprawnienia 

transnarodowej wymiany najlepszych 

praktyk i wzajemnego uczenia się oraz 

docenia w tym kontekście rolę programu 

Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i 

innowacji społecznych; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/8 

Poprawka  8 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  42b. przyjmuje do wiadomości zalecenie 

Komisji dotyczące reformy systemów 

opieki zdrowotnej, tak by mogły one 

realizować swoje cele w zakresie 

powszechnego dostępu do wysokiej jakości 

opieki zdrowotnej, w tym dostępu do 

przystępnych cenowo leków, zwłaszcza 

leków ratujących życie, oraz cele w 

zakresie przestrzegania praw 

pracowników służby zdrowia; zauważa, że 

w wyniku kryzysu niektóre państwa 

członkowskie nie zapewniły wszystkim 

objęcia usługami publicznej służby 

zdrowia; 

Or. en 

 

 


