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Poprawka 1
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że starzenie się 
społeczeństwa, zachęty do przejścia na 
wcześniejszą emeryturę, kryzys finansowy 
i zmiany w strukturze produkcji wymagają 
zdecydowanej reakcji, aby umożliwić 
starszym pracownikom aktywne pozostanie 
na rynku pracy;

A. mając na uwadze, że starzenie się 
społeczeństwa, zmieniające się miejsca 
pracy i warunki pracy, kryzys finansowy i 
zmiany w strukturze produkcji wymagają 
zdecydowanej reakcji, aby umożliwić 
starszym pracownikom dobrowolne
aktywne pozostanie na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 2
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że starzenie się 
społeczeństwa, zachęty do przejścia na 
wcześniejszą emeryturę, kryzys finansowy 
i zmiany w strukturze produkcji wymagają 
zdecydowanej reakcji, aby umożliwić 
starszym pracownikom aktywne pozostanie 
na rynku pracy;

A. mając na uwadze, że starzenie się 
społeczeństwa, zachęty do przejścia na 
wcześniejszą emeryturę, kryzys finansowy,
zmiany w strukturze produkcji oraz 
postulat wzrostu konkurencyjności 
wymagają zdecydowanej reakcji, aby 
umożliwić starszym pracownikom aktywne 
pozostanie na rynku pracy;

Or. pl

Poprawka 3
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Motyw A
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Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że starzenie się 
społeczeństwa, zachęty do przejścia na 
wcześniejszą emeryturę, kryzys finansowy 
i zmiany w strukturze produkcji wymagają 
zdecydowanej reakcji, aby umożliwić 
starszym pracownikom aktywne pozostanie 
na rynku pracy;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. nl

Poprawka 4
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że starzenie się 
społeczeństwa, zachęty do przejścia na 
wcześniejszą emeryturę, kryzys finansowy 
i zmiany w strukturze produkcji wymagają 
zdecydowanej reakcji, aby umożliwić 
starszym pracownikom aktywne pozostanie 
na rynku pracy;

A. mając na uwadze, że starzenie się 
społeczeństwa, niestety nadal stosowane 
zachęty do przejścia na wcześniejszą 
emeryturę, kryzys finansowy i zmiany w 
strukturze produkcji wymagają 
zdecydowanej reakcji, aby umożliwić 
starszym pracownikom aktywne pozostanie 
na rynku pracy;

Or. de

Poprawka 5
Kinga Göncz

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2012 r.
wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 
lat wynosił w Unii Europejskiej mniej niż 
50%;

B. mając na uwadze, że w 2012 r.
wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 
lat wynosił w Unii Europejskiej mniej niż 
50%, a w niektórych państwach 



AM\1009308PL.doc 5/16 PE523.011v01-00

PL

członkowskich spadł aż do ok. 30%;

Or. en

Poprawka 6
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2012 r.
wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 
lat wynosił w Unii Europejskiej mniej niż 
50%;

B. mając na uwadze, że w 2012 r.
wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 
lat wynosił w Unii Europejskiej mniej niż 
50%, co może wynikać z wielu przyczyn, 
takich jak nieaktualne umiejętności i 
kwalifikacje, postawy zatrudniających 
wobec starszych pracowników, trudności 
w pogodzeniu pracy zawodowej i życia 
rodzinnego lub gorszy stan zdrowia;

Or. en

Poprawka 7
Emer Costello

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2012 r.
wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 
lat wynosił w Unii Europejskiej mniej niż 
50%;

B. mając na uwadze, że w 2012 r.
wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 
lat wynosił w Unii Europejskiej mniej niż 
50%, 54.4% w przypadku mężczyzn i 
41.8% w przypadku kobiet;

Or. en

Poprawka 8
Ria Oomen-Ruijten
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Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że starsza siła 
robocza i dłuższa kariera zawodowa mogą 
mieć pozytywny wpływ na ożywienie 
gospodarcze i przyszły rozwój;

Or. nl

Poprawka 9
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że starsze osoby są 
niezastąpione, jeśli chodzi o 
przekazywanie wiedzy i doświadczenia 
następnym pokoleniom;

Or. nl

Poprawka 10
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym 
instrumentem finansowym mającym na 
celu pomoc państwom członkowskim UE 
w osiągnięciu celów polityki zatrudnienia i 
że do oceny, jak skutecznie wydawane są 
środki z EFS, niezbędne są wiarygodne 
dane;

C. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym 
instrumentem finansowym mającym na 
celu pomoc państwom członkowskim UE 
w osiągnięciu celów polityki zatrudnienia i
włączenia społeczne, oraz że do oceny, jak 
skutecznie wydawane są środki z EFS,
niezbędne są wiarygodne dane;

Or. en
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Poprawka 11
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym 
instrumentem finansowym mającym na 
celu pomoc państwom członkowskim UE 
w osiągnięciu celów polityki zatrudnienia i 
że do oceny, jak skutecznie wydawane są 
środki z EFS, niezbędne są wiarygodne 
dane;

C. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Społeczny (EFS), który w okresie 
programowania 2007-2013 stanowił 8% 
całkowitego budżetu UE, jest głównym 
instrumentem finansowym mającym na 
celu pomoc państwom członkowskim UE 
w osiągnięciu celów polityki zatrudnienia i 
że do oceny, jak skutecznie wydawane są 
środki z EFS, niezbędne są wiarygodne 
dane;

Or. en

Poprawka 12
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że utrzymywanie 
zdolności zatrudnienia starszych 
pracowników oraz utrzymywanie w 
populacji wysokiego odsetka pracujących 
do późnego wieku to czynniki niezbędne 
do stawienia czoła demograficznemu 
wyzwaniu i osiągnięcia celu zatrudnienia 
75% osób w wieku 20-64 lata do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 13
Heinz K. Becker
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Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że wspierane z EFS 
środki w zakresie uczenia się przez całe 
życie zasadniczo sprzyjają pozostaniu 
ludzi na rynku pracy (na przykład dzięki 
przekwalifikowaniu i doskonaleniu 
zawodowemu zwiększającemu zdolność do 
zatrudnienia);

Or. de

Poprawka 14
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa nad faktem, że nie są dostępne 
kompletne i wiarygodne dane do oceny 
efektywności wydatków z EFS na 
starszych pracowników;

1. ubolewa nad faktem, że nie są dostępne 
kompletne i wiarygodne dane do oceny 
efektywności wydatków z EFS na 
starszych pracowników; takes the view 
that the use of ESF appropriations must 
be transparent and that, when the annual 
financial statements are drawn up, this
information must be available to citizens 
in an easily accessible manner on a public 
website, and must include the objectives of 
the funded programmes and the original 
amount budgeted, as well as indicators 
and the possibility of verifying, using 
easily accessible analytical tools, the 
achievement of the objectives and the 
distribution of the funds to their various 
purposes;

Or. fi
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Poprawka 15
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa nad faktem, że nie są dostępne 
kompletne i wiarygodne dane do oceny 
efektywności wydatków z EFS na 
starszych pracowników;

1. ubolewa nad faktem, że nie są dostępne 
kompletne i wiarygodne dane, w tym dane 
dla każdej płci oddzielnie, do oceny 
efektywności wydatków z EFS na 
starszych pracowników;

Or. en

Poprawka 16
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wdrażanie EFS musi być 
zgodne z rozporządzeniem finansowym 
UE, w szczególności z podstawowymi 
zasadami należytego zarządzania 
finansami;

2. podkreśla, że wdrażanie EFS musi być 
zgodne z rozporządzeniem finansowym 
UE, w szczególności z podstawowymi 
zasadami należytego zarządzania 
finansami, takimi jak wydajność, która 
powinna być rozumiana jako osiąganie 
ustalonych konkretnych celów i 
zamierzonych wyników;

Or. en

Poprawka 17
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Motyw 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskich, aby w 4. wzywa państwa członkowskie, aby w 



PE523.011v01-00 10/16 AM\1009308PL.doc

PL

odniesieniu do następnego okresu 
programowania zastosowały i uzupełniły 
odpowiednio wspólne wskaźniki określone 
w rozporządzeniu w sprawie EFS w celu 
ustalenia, ilu starszych pracowników
zdobyło nowe kwalifikacje, poprawiło 
swoją sytuację na rynku pracy lub znalazło 
pracę po skorzystaniu z projektów 
finansowanych z EFS;

odniesieniu do następnego okresu 
programowania zastosowały i uzupełniły 
odpowiednio wspólne wskaźniki określone 
w rozporządzeniu w sprawie EFS w celu 
ustalenia, ilu starszych pracowników
uczestniczyło w środkach EFS 
dotyczących przede wszystkim 
dostosowania miejsca pracy, nabywania 
umiejętności, poprawy sytuacji na rynku 
pracy dla danej osoby lub znalezienia 
pracy;

Or. en

Poprawka 18
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskich, aby w 
odniesieniu do następnego okresu 
programowania zastosowały i uzupełniły 
odpowiednio wspólne wskaźniki określone 
w rozporządzeniu w sprawie EFS w celu 
ustalenia, ilu starszych pracowników 
zdobyło nowe kwalifikacje, poprawiło 
swoją sytuację na rynku pracy lub znalazło 
pracę po skorzystaniu z projektów 
finansowanych z EFS;

4. wzywa państwa członkowskie, aby w 
odniesieniu do następnego okresu 
programowania zastosowały i uzupełniły 
odpowiednio wspólne wskaźniki określone 
w rozporządzeniu w sprawie EFS w celu 
ustalenia, ilu starszych pracowników w 
podziale na płeć zdobyło nowe 
kwalifikacje, poprawiło swoją sytuację na 
rynku pracy lub znalazło pracę po 
skorzystaniu z projektów finansowanych z 
EFS;

Or. en

Poprawka 19
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
podczas analizowania sytuacji społeczno-
gospodarczej osób starszych bardziej 
polegały na danych ilościowych oraz 
uwzględniały związek przyczynowy 
pomiędzy działaniami określonymi w 
ramach programów operacyjnych 
a realizowanymi celami;

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
podczas analizowania sytuacji społeczno-
gospodarczej osób starszych bardziej 
polegały na danych ilościowych i 
jakościowych;

Or. en

Poprawka 20
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
podczas analizowania sytuacji społeczno-
gospodarczej osób starszych bardziej 
polegały na danych ilościowych oraz 
uwzględniały związek przyczynowy 
pomiędzy działaniami określonymi w 
ramach programów operacyjnych 
a realizowanymi celami;

5. Calls on the Member States to rely more 
on quantitative data when analysing the 
socioeconomic situation of older workers 
and to provide for a measurable causal link 
between actions identified within 
operational programmes and the objectives 
pursued;

Or. fi

Poprawka 21
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
podczas analizowania sytuacji społeczno-
gospodarczej osób starszych bardziej 
polegały na danych ilościowych oraz 
uwzględniały związek przyczynowy 

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
podczas analizowania sytuacji społeczno-
gospodarczej osób starszych bardziej 
polegały na danych ilościowych oraz 
uwzględniały związek przyczynowy 
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pomiędzy działaniami określonymi w 
ramach programów operacyjnych 
a realizowanymi celami;

pomiędzy działaniami określonymi w 
ramach programów operacyjnych 
a realizowanymi celami, co ułatwiłoby 
weryfikację spójności między określonymi 
potrzebami, wybranymi strategiami i 
ustalonymi konkretnymi celami;

Or. en

Poprawka 22
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt opinii
Punkt 5.

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
podczas analizowania sytuacji społeczno-
gospodarczej osób starszych bardziej 
polegały na danych ilościowych oraz 
uwzględniały związek przyczynowy 
pomiędzy działaniami określonymi w 
ramach programów operacyjnych a 
realizowanymi celami;

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
podczas analizowania sytuacji społeczno-
gospodarczej osób starszych bardziej 
polegały na danych ilościowych oraz 
uwzględniały związek przyczynowy 
pomiędzy działaniami określonymi w 
ramach programów operacyjnych a 
realizowanymi celami, ponieważ opieranie 
się na tych danych pozwoli rzetelnie 
ocenić sytuację na przyszłość;

Or. pl

Poprawka 23
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca państwa członkowskie, aby 
upewniły się, że w najbliższym okresie 
programowania (lata 2014-2020) grupy 
wiekowe użyte do analizy potrzeb są takie 
same, jak grupy wiekowe stosowane w 
programach lub związanych z nimi 

6. uznaje, że w zależności od swojej 
sytuacji socjoekonomicznej i 
demograficznej państwa członkowskie 
stosują różne przedziały wiekowe w celu 
określenia starszych pracowników;
wyraża ubolewanie, że definicja ta nie jest 
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działaniach i celach; zawsze stosowana konsekwentnie w całym 
procesie programowania w danym 
państwie członkowskim; zachęca zatem
państwa członkowskie, aby upewniły się, 
że w najbliższym okresie programowania
(lata 2014-2020) grupy wiekowe użyte do 
analizy potrzeb są takie same, jak grupy 
wiekowe stosowane w programach lub 
związanych z nimi działaniach i celach;

Or. en

Poprawka 24
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do państw członkowskich, 
by rozważyły wprowadzenie dwóch 
różnych kategorii starszych pracowników 
korzystających z funduszy EFS, na 
przykład w wieku 45-55 lat i powyżej 55 
lat, oraz by dostosowały programy 
operacyjne do szczególnych potrzeb 
określonych dla każdej z tych grup;

Or. en

Poprawka 25
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. domaga się systemu monitorowania, 
dzięki któremu usługodawcy będą mogli 
śledzić postępy poszczególnych 
uczestników; system ten musi być 
regularnie oceniany w celu określenia 
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mocnych i słabych stron oraz jego 
zoptymalizowania;

Or. de

Poprawka 26
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. domaga się, by środki były 
ukierunkowane nie tylko na poprawę 
zdolności do zatrudnienia, lecz również na 
postępy w dziedzinie kompetencji i 
umiejętności przekrojowych oraz na 
poprawę poczucia własnej wartości i 
motywacji; stwierdza, że znaczący wkład 
wnosi w tym przypadku rozwijanie 
umiejętności życiowych oraz uczenie się 
nieformalne;

Or. de

Poprawka 27
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa państwa członkowskie do 
udostępnienia szerokiego spektrum 
działań umożliwiających uczestnikom 
dokonywanie indywidualnych wyborów;
stwierdza, że możliwości wyboru stanowią 
istotny element procesu zatrudnienia i 
powrotu na rynek pracy;

Or. de
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Poprawka 28
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do monitorowania i usuwania 
wszystkich barier, które utrudniają 
aktywne starzenie się oraz możliwości
kształcenia się przez całe życie.

7. wzywa do monitorowania i usuwania 
wszystkich barier, które utrudniają 
aktywne starzenie się oraz do wspierania
kształcenia się przez całe życie, w 
szczególności zdobywania nowych 
kwalifikacji i umiejętności technicznych, 
takich jak obsługa komputera oraz nauka 
języków obcych.

Or. pl

Poprawka 29
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do monitorowania i usuwania 
wszystkich barier, które utrudniają 
aktywne starzenie się oraz możliwości 
kształcenia się przez całe życie.

7. wzywa do monitorowania i usuwania 
wszystkich barier, które utrudniają 
aktywne starzenie się oraz możliwości 
kształcenia się przez całe życie, oraz do 
stałego uwzględniania odpowiednich 
propozycji w tym zakresie w życiu 
zawodowym. domaga się stałej kontroli, 
oceny i optymalizacji tych środków;

Or. de

Poprawka 30
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do monitorowania i usuwania 
wszystkich barier, które utrudniają 
aktywne starzenie się oraz możliwości 
kształcenia się przez całe życie.

7. wzywa do monitorowania i usuwania 
wszystkich barier, które utrudniają
starszym kobietom i mężczyznom w
aktywne starzenie się oraz możliwości 
kształcenia się przez całe życie.
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Poprawka 31
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. w odniesieniu do nowych programów 
operacyjnych domaga się bardziej 
jednolitego podejścia przy wyborze grup 
docelowych i wykorzystywaniu danych 
dotyczących rynku pracy w celu 
określenia ambitnych, a zarazem 
realistycznych celów; zauważa, że biorąc 
pod uwagę przyszłe znaczenie coraz 
większej grupy starszych pracowników, 
przy przygotowywaniu programów 
operacyjnych konieczne jest też podjęcie 
dialogu na temat ustalenia ważności grup 
celowych.
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