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POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Strategia lizbońska na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia pomogła 
osiągnąć konsensus na temat ogólnego 
kierunku polityki gospodarczej i polityki 
zatrudnienia UE. W ramach strategii 
lizbońskiej w 2005 r. Rada przyjęła, a 
następnie w 2008 r. zmieniła ogólne 
wytyczne dotyczące polityki gospodarczej 
i wytyczne w dziedzinie zatrudnienia. Te 
24 wytyczne, określające główne priorytety 
dla całej UE w zakresie reform 
makroekonomicznych, 
mikroekonomicznych oraz rynku pracy 
stanowiły podstawę dla krajowych 
programów reform. Niemniej jednak w 
praktyce okazało się, że priorytety 
określone w wytycznych nie były 
wystarczająco jasne i nie zostały ze sobą 
wystarczająco wzajemnie powiązane. W 
związku z tym ich wpływ na krajowe 
procesy kształtowania polityki był 
ograniczony.

(5) Strategia lizbońska na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia pomogła 
osiągnąć konsensus na temat ogólnego 
kierunku polityki gospodarczej i polityki 
zatrudnienia UE. W ramach strategii 
lizbońskiej w 2005 r. Rada przyjęła, a 
następnie w 2008 r. zmieniła ogólne 
wytyczne dotyczące polityki gospodarczej 
i wytyczne w dziedzinie zatrudnienia. Te 
24 wytyczne, określające główne priorytety 
dla całej UE w zakresie reform 
makroekonomicznych, 
mikroekonomicznych oraz rynku pracy 
stanowiły podstawę dla krajowych 
programów reform. Nadzieje, które 
wiązano ze strategią lizbońską nie spełniły 
się. Strategię Europa 2020 należy oprzeć 
na wnioskach wyciągniętych z błędów 
poprzedniej strategii i na ich podstawie 
stworzyć spójne, możliwe do 
sfinansowania i realizacji oraz 
podlegające kontroli środki i strategie, 
których wyniki będą stale oceniane, co 
umożliwi bieżący nadzór nad realizacją 
wyznaczonych celów.

Or. de
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Komisja wystąpiła z wnioskiem w 
sprawie określenia nowej strategii na 
kolejne dziesięciolecie – strategii Europa 
2020 – dzięki której Europa wyjdzie z 
kryzysu gospodarczego i finansowego 
silniejsza, a jej gospodarka stanie się 
inteligentna, zrównoważona i będzie 
sprzyjać włączeniu społecznemu. Pięć 
wymiernych celów – które 
wyszczególniono w ramach odpowiednich 
wytycznych – to cele wspólne, 
wytyczające kierunek działań państw 
członkowskich oraz Unii. Państwa 
członkowskie powinny przy użyciu 
wszelkich środków dążyć do osiągnięcia 
celów krajowych i zlikwidowania 
przeszkód na drodze do trwałego rozwoju.

(7) Komisja wystąpiła z wnioskiem w 
sprawie określenia nowej strategii na 
kolejne dziesięciolecie – strategii Europa 
2020 – dzięki której Europa wyjdzie z 
kryzysu gospodarczego i finansowego 
silniejsza, a jej gospodarka stanie się 
inteligentna, zrównoważona i będzie 
sprzyjać włączeniu społecznemu. Pięć 
wymiernych celów – które 
wyszczególniono w ramach odpowiednich 
wytycznych – to cele wspólne, 
wytyczające kierunek działań państw 
członkowskich oraz Unii. Państwa 
członkowskie powinny zobowiązać się do 
osiągnięcia celów krajowych. Powinny 
skupić się na zwiększeniu zatrudnienia i 
usuwać przeszkody hamujące wzrost 
wynikające z ustawodawstwa, biurokracji 
i niewłaściwej alokacji środków na 
szczeblu krajowym.

Or. de

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ramach strategii Europa 2020 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić reformy zmierzające w 
kierunku inteligentnego rozwoju, tj. 
rozwoju, którego motorem jest wiedza i 
innowacje. Reformy powinny zmierzać do 
poprawy jakości edukacji, zapewnienia 
dostępu do edukacji dla wszystkich oraz 
poprawy wyników działalności badawczej 

(9) W ramach strategii Europa 2020 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić reformy zmierzające w 
kierunku inteligentnego rozwoju, tj. 
rozwoju, którego motorem jest wiedza i 
innowacje. Reformy powinny zmierzać do 
poprawy jakości edukacji w ujęciu 
międzynarodowym, zapewnienia dostępu 
do edukacji dla wszystkich oraz poprawy 
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i wyników przedsiębiorstw w celu 
wspierania transferu innowacji i wiedzy w 
Unii. Powinny one zachęcać do
przedsiębiorczości i umożliwiać 
przeradzanie kreatywnych pomysłów w 
innowacyjne produkty, usługi i procesy, 
które przyczynią się do wzrostu 
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy, zapewnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz skuteczniejszego rozwiązywania 
problemów społecznych w Europie i na 
świecie. W tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma jak najlepsze wykorzystanie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych.

wyników działalności badawczej i 
wyników przedsiębiorstw w celu 
wspierania transferu innowacji i wiedzy w 
Unii. Powinny one aktywnie krzewić 
ducha przedsiębiorczości za pomocą 
ustawodawstwa i środków finansowych i
umożliwiać przeradzanie kreatywnych 
pomysłów w innowacyjne produkty, usługi 
i procesy, które przyczynią się do wzrostu 
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy, zapewnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz skuteczniejszego rozwiązywania 
problemów społecznych w Europie i na 
świecie. W tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma jak najlepsze wykorzystanie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych.

Or. de

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Reformy strukturalne w UE oraz w 
państwach członkowskich mogą skutecznie 
przyczynić się do zwiększenia wzrostu i 
zatrudnienia, jeśli zwiększą 
konkurencyjność UE w gospodarce 
światowej i otworzą nowe możliwości 
przed europejskimi eksporterami oraz 
zapewnią konkurencyjny dostęp do 
ważnych rynków importowych. Aby 
pobudzić wzrost w Europie i zwiększyć jej 
udział w otwartych i uczciwych rynkach na 
całym świecie, reformy muszą 
uwzględniać aspekty dotyczące 
konkurencyjności zewnętrznej.

(12) Reformy strukturalne w UE oraz w 
państwach członkowskich mogą skutecznie 
przyczynić się do jakościowego wzrostu i
trwałego zatrudnienia, jeśli odpowiednio 
zareagują na utrzymujący się kryzys 
gospodarczy i finansowy, a przez to
zwiększą konkurencyjność UE w 
gospodarce światowej i otworzą nowe 
możliwości przed europejskimi 
eksporterami oraz zapewnią konkurencyjny 
dostęp do ważnych rynków importowych.
Aby pobudzić wzrost w Unii Europejskiej
i zwiększyć jej udział w otwartych i 
uczciwych rynkach na całym świecie, 
reformy muszą uwzględniać aspekty 
dotyczące konkurencyjności zewnętrznej.

Or. de
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Podstawą strategii Europa 2020 muszą 
być zintegrowane działania, które państwa 
członkowskie powinny realizować bez 
zastrzeżeń i w tym samym tempie, aby 
zwiększyć pozytywne wzajemne 
oddziaływania skoordynowanych reform 
strukturalnych.

(13) Podstawą strategii Europa 2020 muszą 
być zintegrowane działania, które państwa 
członkowskie powinny realizować bez 
zastrzeżeń i zależnie od ich różnorodnych 
struktur w możliwie najszybszym tempie, 
aby zwiększyć pozytywne wzajemne 
oddziaływania skoordynowanych reform 
strukturalnych.

Or. de

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Staraniom państw członkowskich 
związanym z ambitnymi reformami i 
osiągnięciem celów krajowych winny 
towarzyszyć likwidacja biurokracji, jak 
również usuwanie przeszkód 
administracyjnych i ustawowych oraz 
skupienie się na skuteczności i 
przejrzystości programów i środków.

Or. de
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Mimo że wytyczne muszą być 
sporządzane co roku, nie powinny ulegać
większym zmianom do 2014 r., co pozwoli 
skupić się na ich wdrażaniu,

(17) Forma tych wytycznych nie powinna
ulegać zasadniczym zmianom do roku 
2020, co umożliwi odpowiednią kontrolę 
realizacji wyznaczonych celów. Ocena 
realizacji celów winna następować co trzy 
lata –

Or. de

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Wytyczna 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny pogłębić 
dialog społeczny i podjąć działania 
skierowane przeciwko segmentacji rynku
przy pomocy środków ukierunkowanych 
na rozwiązanie problemu zatrudnienia 
tymczasowego i niepewności zatrudnienia, 
niedostatecznego zatrudnienia oraz pracy 
nielegalnej. Należy nagradzać mobilność 
zawodową. Problem jakości miejsc pracy i 
warunków zatrudnienia należy rozwiązać 
przez walkę z niskimi wynagrodzeniami 
oraz zapewnienie odpowiedniego 
zabezpieczenia społecznego również dla 
osób zatrudnionych na podstawie umów na 
czas określony oraz prowadzących 
działalność na własny rachunek. Służby 
zatrudnienia powinny zostać wzmocnione i 
być powszechnie dostępne, również dla 
ludzi młodych i osób zagrożonych 
bezrobociem. Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy.

Państwa członkowskie powinny pogłębić 
dialog społeczny i reagować na 
segmentację rynku pracy, stosując 
wystarczające zabezpieczenia społeczne 
dla pracowników zatrudnionych na czas 
określony i znajdujących się w niepewnej 
sytuacji zawodowej oraz zwalczać 
nielegalne zatrudnienie. Należy nagradzać 
mobilność zawodową. Problem jakości 
miejsc pracy i warunków zatrudnienia 
należy rozwiązać przez walkę z niskimi 
wynagrodzeniami oraz zapewnienie 
odpowiedniego zabezpieczenia 
społecznego również dla osób 
zatrudnionych na podstawie umów na czas 
określony oraz prowadzących działalność 
na własny rachunek. Służby zatrudnienia 
powinny zostać wzmocnione i być 
powszechnie dostępne, również dla ludzi 
młodych i osób zagrożonych bezrobociem. 
Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Wytyczna 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zwiększenia konkurencyjności oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, a także w zgodzie z 
wytyczną 2. dla polityki gospodarczej, 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić analizę swoich systemów 
podatkowych i systemów świadczeń, jak 
również zdolności służb zatrudnienia do 
udzielenia niezbędnej pomocy. Państwa 
członkowskie powinny podnosić 
współczynnik aktywności zawodowej przy 
pomocy polityki promującej aktywność 
ludzi starszych, równouprawnienie płci 
oraz równe płace, a także integracji na 
rynku pracy ludzi młodych, osób 
niepełnosprawnych, legalnych migrantów 
oraz innych grup w trudnej sytuacji 
społecznej. Polityka utrzymania 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, przewidująca zapewnienie 
niedrogiej opieki nad dzieckiem oraz 
innowacje w organizacji pracy, powinna 
być ukierunkowana na zwiększanie 
wskaźników zatrudnienia, szczególnie 
ludzi młodych, starszych pracowników i 
kobiet, a przede wszystkim na utrzymanie 
zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych 
kobiet w dziedzinach naukowych i 
technicznych. Państwa członkowskie 
powinny również znieść przeszkody w 
wejściu nowych pracowników na rynek 
pracy, wspierać prowadzenie działalności 
na własny rachunek oraz tworzenie miejsc 
pracy w obszarach takich jak m.in. 

W celu zwiększenia konkurencyjności oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, a także w zgodzie z 
wytyczną 2. dla polityki gospodarczej, 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić analizę swoich systemów 
podatkowych i systemów świadczeń, jak 
również zdolności służb zatrudnienia do 
udzielenia niezbędnej pomocy. Państwa 
członkowskie powinny podnosić 
współczynnik aktywności zawodowej przy 
pomocy polityki promującej aktywność 
ludzi starszych, równouprawnienie płci 
oraz równe płace, a także integracji na 
rynku pracy ludzi młodych, osób 
niepełnosprawnych, legalnych migrantów 
oraz innych grup w trudnej sytuacji 
społecznej. Polityka utrzymania 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, przewidująca zapewnienie 
niedrogiej opieki nad dzieckiem oraz 
innowacje w organizacji pracy, powinna 
być ukierunkowana na zwiększanie 
wskaźników zatrudnienia, szczególnie 
ludzi młodych, starszych pracowników i 
kobiet, a przede wszystkim na utrzymanie 
zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych 
kobiet w dziedzinach naukowych i 
technicznych. Należy bardziej promować 
wymianę praktykantów, w tym 
nauczycieli, pomiędzy państwami 
członkowskimi. Państwa członkowskie 
powinny również znieść przeszkody w 
wejściu nowych pracowników na rynek 
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proekologiczne miejsca pracy oraz 
wspierać i promować innowacje społeczne.

pracy, wspierać prowadzenie działalności 
na własny rachunek oraz tworzenie miejsc 
pracy w obszarach takich jak m.in. 
proekologiczne miejsca pracy oraz 
wspierać i promować innowacje społeczne.
Aby promować „ekologiczne 
zatrudnienie” państwa członkowskie 
winny oferować osobom, które wciąż 
pracują w sektorach o wysokiej emisji 
ditlenku węgla, dotowane przez państwo 
możliwości przekwalifikowania się.

Or. de

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Wytyczna 7 – Wymierne cele – podsumowanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiernym celem UE, na podstawie
którego państwa członkowskie będą 
określać swoje cele krajowe, jest
podwyższenie wskaźnika zatrudnienia 
kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat do
75% do 2020 r. m.in. poprzez zwiększenie 
wskaźnika aktywności zawodowej ludzi 
młodych, starszych pracowników i 
pracowników o niskich kwalifikacjach, jak 
również lepszą integrację legalnych 
migrantów.

Wymiernymi celami UE, na podstawie
których państwa członkowskie będą 
określać swoje cele krajowe, są
podwyższenie wskaźnika zatrudnienia 
kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat do
80% do 2020 r. m.in. poprzez zwiększenie 
wskaźnika aktywności zawodowej ludzi 
młodych, starszych pracowników i 
pracowników o niskich kwalifikacjach, 
lepszą integrację legalnych migrantów, jak 
również ograniczenie o 50% zjawiska 
bezrobocia wśród młodzieży.

Or. de

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Wytyczna 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować Państwa członkowskie powinny promować 
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wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie, wykorzystywania 
drugiej szansy, zapewniające każdemu 
dorosłemu możliwość podwyższenia 
swoich kwalifikacji zawodowych, a także 
ukierunkowana polityka migracyjna i 
integracyjna. Państwa członkowskie 
powinny rozwinąć systemy uznawania 
nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, promować uzyskiwanie 
kompetencji interdyscyplinarnych i 
kreatywność, a także koncentrować swoje 
działania przede wszystkim na wspieraniu 
osób o niskich kwalifikacjach i 
zwiększaniu szans starszych pracowników
na rynku pracy, jednocześnie podnosząc 
wykształcenie, umiejętności i 
doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie, wykorzystywania 
drugiej szansy, zapewniające każdemu 
dorosłemu możliwość podwyższenia 
swoich kwalifikacji zawodowych, a także 
ukierunkowana polityka migracyjna i 
integracyjna. Państwa członkowskie 
powinny rozwinąć systemy uznawania 
nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, promować uzyskiwanie 
kompetencji interdyscyplinarnych i 
kreatywność, a także koncentrować swoje 
działania przede wszystkim na wspieraniu 
osób o niskich kwalifikacjach i starszych 
pracowników, jak również zwiększaniu 
szans osób starszych na rynku pracy, 
jednocześnie podnosząc wykształcenie, 
umiejętności i doświadczenie pracowników 
o wysokich kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych. Państwa 
członkowskie powinny stworzyć – w 
oparciu o europejski system transferu i 
akumulacji punktów przez studentów –
systemy pozwalające na porównywanie 
dyplomów pod względem ich jakości na 
terenie całej Unii Europejskiej oraz na ich 
nostryfikację.

Or. de

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Wytyczna 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We współpracy z partnerami społecznymi i We współpracy z partnerami społecznymi i 
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przedsiębiorstwami państwa członkowskie 
powinny ulepszać dostęp do szkoleń, 
podwyższać jakość kształcenia i doradztwa 
zawodowego w połączeniu z 
systematycznymi informacjami na temat 
nowych wakatów i możliwości 
zawodowych, promowaniem 
przedsiębiorczości i lepszym 
przewidywaniem przyszłych potrzeb w 
zakresie umiejętności. Inwestycje w rozwój 
zasobów ludzkich, podwyższanie 
umiejętności i udział w programach 
uczenia się przez całe życie należy 
promować przy pomocy wspólnych 
nakładów finansowych rządów, osób 
prywatnych i pracodawców. Aby wspierać 
młodzież, w szczególności młodzież bez 
pracy, która nie uczestniczy w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie przy współpracy partnerów 
społecznych powinny wprowadzać w życie 
programy mające na celu pomoc 
absolwentom w znalezieniu pierwszego 
zatrudnienia lub możliwości dalszego 
kształcenia i szkolenia, w tym staży, a 
także podejmować szybkie działania w 
przypadku utraty pracy przez młodzież.
Regularne monitorowanie wyników 
polityki podwyższania umiejętności i 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności powinno pomóc w określeniu 
obszarów wymagających poprawy oraz 
dostosowywaniu systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy. Do 
realizacji tych celów państwa 
członkowskie powinny w pełni 
wykorzystać fundusze UE.

przedsiębiorstwami państwa członkowskie 
powinny ulepszać dostęp do szkoleń, 
podwyższać jakość kształcenia i doradztwa 
zawodowego w połączeniu z 
systematycznymi informacjami na temat 
nowych wakatów i możliwości 
zawodowych, promowaniem 
przedsiębiorczości i lepszym 
przewidywaniem przyszłych potrzeb w 
zakresie umiejętności. Inwestycje w rozwój 
zasobów ludzkich, podwyższanie 
umiejętności i udział w programach 
uczenia się przez całe życie należy 
promować przy pomocy wspólnych 
nakładów finansowych rządów, osób 
prywatnych i pracodawców. Aby wspierać 
młodzież, w szczególności młodzież bez 
pracy, która nie uczestniczy w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie przy współpracy partnerów 
społecznych powinny wprowadzać w życie 
programy mające na celu pomoc 
absolwentom w znalezieniu pierwszego 
zatrudnienia lub możliwości dalszego 
kształcenia i szkolenia, w tym staży, a 
także podejmować szybkie działania w 
przypadku utraty pracy przez młodzież.
Regularne monitorowanie wyników 
polityki podwyższania umiejętności i 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności powinno pomóc w określeniu 
obszarów wymagających poprawy oraz 
dostosowywaniu systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy. Aby 
wspierać cele kształcenia ustawicznego, 
dostępu do kształcenia i mobilności 
geograficznej państwa członkowskie 
winny uzupełnić tradycyjne formy 
kształcenia nowymi formami, w 
szczególności studiami przez Internet oraz 
kształceniem przy wykorzystaniu narzędzi 
elektronicznych („e-learning”). Do 
realizacji tych celów państwa 
członkowskie powinny w pełni 
wykorzystać fundusze UE.

Or. de
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Wytyczna 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
poprawić rezultaty procesu kształcenia, 
państwa członkowskie powinny dobrze
inwestować w systemy kształcenia i 
szkolenia, w szczególności w celu 
podwyższania umiejętności europejskiej 
siły roboczej i stworzenia jej warunków do 
dostosowania się do szybko zmieniających 
się potrzeb nowoczesnych rynków pracy.
Działaniami należy objąć wszystkie 
sektory (od wczesnej edukacji i edukacji 
szkolnej po szkolnictwo wyższe, 
kształcenie i szkolenie zawodowe, a także 
szkolenie dorosłych), z uwzględnieniem 
również uczenia się nieformalnego i 
pozaformalnego. Reformy powinny 
zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, 
w szczególności pod względem 
zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Należy podjąć kroki, 
które doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie powszechna. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć otwartość i znaczenie 
systemów kształcenia i szkolenia, w 
szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby elastyczne ścieżki 
edukacyjne oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 

Aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
poprawić rezultaty procesu kształcenia, 
państwa członkowskie powinny dobrze 
inwestować w systemy kształcenia i 
szkolenia, w szczególności w celu 
podwyższania umiejętności europejskiej 
siły roboczej i stworzenia jej warunków do 
dostosowania się do szybko zmieniających 
się potrzeb nowoczesnych rynków pracy.
Należy ustanowić jednolite minimalne 
standardy kształcenia podstawowego w 
całej Unii Europejskiej, w ramach których 
każde dziecko w Unii Europejskiej będzie 
mieć prawo do bezpłatnego kształcenia 
podstawowego, niezależnie od statusu 
społecznego rodziców. Działaniami należy 
objąć wszystkie sektory (od wczesnej 
edukacji i edukacji szkolnej po szkolnictwo 
wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe, 
a także szkolenie dorosłych), z 
uwzględnieniem również uczenia się 
nieformalnego i pozaformalnego. Jakość 
kształcenia, szczególnie jeśli chodzi o 
edukację wyższą i uniwersytecką, winna 
odpowiadać ponadprzeciętnym 
standardom międzynarodowym, 
zapewniając stałą konkurencyjność 
pracowników w państwach 
członkowskich. Reformy powinny 
zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, 
w szczególności pod względem 
zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Należy podjąć kroki, 
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stać się otwarte na osoby nienależące do 
typowych grup osób uczących się, należy 
też zwiększyć odsetek osób podejmujących 
studia wyższe i ich odpowiedniki. Aby 
zmniejszyć liczbę ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

które doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie powszechna. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć otwartość i znaczenie 
systemów kształcenia i szkolenia, w 
szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby elastyczne ścieżki 
edukacyjne oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się otwarte na osoby nienależące do 
typowych grup osób uczących się, należy 
też zwiększyć odsetek osób podejmujących 
studia wyższe i ich odpowiedniki. Każda 
osoba pobierająca naukę winna 
zasadniczo być wspierana i motywowana 
zgodnie ze swoimi indywidualnymi 
zdolnościami. Aby zmniejszyć liczbę ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu zawodowym, 
państwa członkowskie powinny podjąć 
wszelkie środki takie jak indywidualne 
wsparcie niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej. Aby młodzi ludzie o 
ponadprzeciętnych zdolnościach mogli w 
pełni rozwinąć swój potencjał, państwa 
członkowskie winny stworzyć odpowiednie 
środki zachęcające młodzież do rozwoju i 
wspierające ją.

Or. de

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Wytyczna 9 – Wymierne cele – podsumowanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiernym celem UE, na podstawie
którego państwa członkowskie będą 

Wymiernymi celami UE, na podstawie
których państwa członkowskie będą 
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określać swoje cele krajowe, jest
ograniczenie wskaźnika przerywania nauki 
do 10% oraz zwiększenie do 2020 r. 
odsetka osób w wieku 30-34 lat 
posiadających wyższe wykształcenie do co 
najmniej 40%.

określać swoje cele krajowe, są
ograniczenie wskaźnika przerywania nauki 
do 10% oraz zwiększenie do 2020 r. 
odsetka osób w wieku 30-34 lat 
posiadających wyższe wykształcenie do co 
najmniej 40%. Państwa członkowskie 
winny przeznaczać co najmniej 6% PKB 
na wydatki związane z edukacją.

Or. de

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Wytyczna 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Zasada mówiąca o
tym, że przy takim samym wykształceniu i 
takim samym rodzaju zatrudnienia nie 
powinno być dyskryminacji między 
mężczyznami a kobietami winna być 
prawnie wiążąca dla wszelkich rodzajów 
stosunku pracy w państwach 
członkowskich. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
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odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni.
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni.
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

Or. de

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Wytyczna 10 – Wymierny cel – podsumowanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiernym celem UE, na podstawie 
którego państwa członkowskie będą 
określać swoje cele krajowe, jest 
ograniczenie liczby Europejczyków 
żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa 
o 25% poprzez wydobycie z ubóstwa 20
mln osób.

Wymiernym celem UE, na podstawie 
którego państwa członkowskie będą 
określać swoje cele krajowe, jest 
ograniczenie liczby Europejczyków 
żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa 
o 40% poprzez wydobycie z ubóstwa 32
mln osób.

Or. de
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