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Poprawka 1
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Odniesienie 2 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek Komisji 
dotyczący decyzji Rady w sprawie 
wytycznych dla polityki zatrudnienia 
państw członkowskich pt. „Zintegrowane 
wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 
– część druga” (COM(2010)0193),

Or. de

Poprawka 2
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Odniesienie 8 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając inicjatywy Komisji w 
obszarze przewidywania zmian i 
zarządzania nimi, a także restrukturyzacji, 
takie jak Instrumentarium 
restrukturyzacyjne i Lista kontrolna dla 
procesów restrukturyzacji,

Or. en

Poprawka 3
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Odniesienie 17 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Greenpeace i Europejskiej Rady ds. 
Odnawialnych Źródeł Energii (EREC) z 

skreślone
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2009 r. zatytułowane „Praca na rzecz 
klimatu: odnawialna energia i rewolucja 
w zakresie ekologicznych miejsc pracy”,

Or. en

Poprawka 4
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Odniesienie 18 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając nr 156 periodyku 
ekonomicznego uniwersytetów z Zagłębia 
Ruhry (Ruhr Economic Papers 156) 
zatytułowany: „Economic impacts from 
the Promotion of Renewable Energy 
Technologies, The German Experience” 
(„Skutki gospodarcze promocji 
technologii energii odnawialnej –
niemieckie doświadczenie”),

Or. en

Poprawka 5
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Odniesienie 18 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniają publikację CEPOS 
(Duńskiego Centrum Studiów 
Politycznych) pt. „Energia wiatrowa –
przypadek Danii”,

Or. en
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Poprawka 6
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Odniesienie 18 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając publikację Uniwersytetu 
Króla Juana Carlosa na temat badań 
skutków pomocy publicznej udzielanej 
odnawialnym źródłom energii dla 
zatrudnienia („Study of the effects on 
employment of public aid to renewable 
energy sources”),

Or. en

Poprawka 7
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Odniesienie 24 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
zatytułowany „Nowe umiejętności w 
nowych miejscach pracy - Przewidywanie 
wymogów rynku pracy i potrzeb w 
zakresie umiejętności oraz ich wzajemne 
dopasowywanie” (COM(2008)0868),

uwzględniając komunikat Komisji 
zatytułowany „Nowe umiejętności w 
nowych miejscach pracy - Przewidywanie 
wymogów rynku pracy i potrzeb w 
zakresie umiejętności oraz ich wzajemne 
dopasowywanie” (COM(2008)0868) oraz 
sprawozdanie grupy ekspertów pt.: „Nowe 
umiejętności w nowych miejscach pracy: 
obecne działanie” z lutego 2010 r.,

Or. en

Poprawka 8
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w strategii 
EUROPA 2020 położono nacisk na 
wspieranie gospodarki efektywnie 
korzystającej z zasobów, przyjaznej 
środowisku i konkurencyjnej,

B. mając na uwadze, że w strategii 
EUROPA 2020 położono nacisk na 
wspieranie gospodarki społecznej, 
efektywnie korzystającej z zasobów, 
przyjaznej środowisku i konkurencyjnej,

Or. de

Poprawka 9
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że do 2050 r. kraje 
uprzemysłowione muszą ograniczyć emisje 
CO2 o 80–90% w porównaniu z 1990 r.,

C. mając na uwadze, że zdaniem IPCC do 
2050 r. kraje uprzemysłowione muszą 
ograniczyć emisje CO2 o 80–90% w 
porównaniu z 1990 r.,

Or. en

Poprawka 10
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przejście na 
bardziej zrównoważoną gospodarkę będzie 
miało różny wpływ na różne sektory; że 
miejsca pracy będą tworzone, zastępowane 
lub częściowo likwidowane; że konieczne 
będzie dostosowanie wszystkich miejsc 
pracy do zrównoważonych i efektywnie 
wykorzystujących zasoby metod produkcji 
i pracy, w związku z czym największa 
potrzeba zmian przypada na istniejące 
stosunki pracy,

D. mając na uwadze, że przejście na 
bardziej zrównoważoną gospodarkę będzie 
miało różny pozytywny wpływ na różne 
sektory, a mianowicie że miejsca pracy 
będą tworzone, zastępowane lub częściowo 
likwidowane; że konieczne będzie 
dostosowanie wszystkich miejsc pracy do 
zrównoważonych i efektywnie 
wykorzystujących zasoby metod produkcji 
i pracy, w związku z czym największa 
potrzeba zmian przypada na istniejące 
stosunki pracy, przy czym pożądane są 
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elastyczne stosunki pracy,

Or. nl

Poprawka 11
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że zmiana ta 
doprowadzi do stabilizacji zatrudnienia, a 
w niektórych sektorach do ogromnego 
wzrostu liczby miejsc pracy ze znaczącymi 
efektami zewnętrznymi; że tam, gdzie 
stworzono stabilne warunki ramowe, 
można odnotować ciągły wzrost 
zatrudnienia, ustabilizowany wzrostem 
wywozu,

E. mając na uwadze, że tam, gdzie
wprowadzono długoterminowe subsydia 
publiczne i inne warunki ramowe, 
odnotowano wzrost zatrudnienia w 
subsydiowanych obszarach działalności 
gospodarczej połączony ze wzrostem 
wywozu produktów z subsydiowanych 
obszarów; mając na uwadze potrzebę 
przeprowadzenia naukowego badania 
dotyczącego optymalnego wykorzystania 
subsydiów do podnoszenia zatrudnienia 
netto lub zrównoważonego rozwoju 
gospodarki jako całości; 

Or. en

Poprawka 12
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że zmiana ta 
doprowadzi do stabilizacji zatrudnienia, a 
w niektórych sektorach do ogromnego 
wzrostu liczby miejsc pracy ze znaczącymi 
efektami zewnętrznymi; że tam, gdzie 
stworzono stabilne warunki ramowe, 
można odnotować ciągły wzrost 
zatrudnienia, ustabilizowany wzrostem 
wywozu,

E. mając na uwadze, że zmiana ta może 
doprowadzić do stabilizacji zatrudnienia, a 
w niektórych sektorach do ogromnego 
wzrostu liczby miejsc pracy ze znaczącymi 
efektami zewnętrznymi; że tam, gdzie 
stworzono stabilne warunki ramowe, 
można odnotować ciągły wzrost 
zatrudnienia, ustabilizowany wzrostem 
wywozu,
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Poprawka 13
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że zmiana ta 
doprowadzi do stabilizacji zatrudnienia, a 
w niektórych sektorach do ogromnego 
wzrostu liczby miejsc pracy ze znaczącymi 
efektami zewnętrznymi; że tam, gdzie 
stworzono stabilne warunki ramowe, 
można odnotować ciągły wzrost 
zatrudnienia, ustabilizowany wzrostem 
wywozu,

E. mając na uwadze, że zmiana ta 
doprowadzi do stabilizacji zatrudnienia, a 
w niektórych sektorach do ogromnego 
wzrostu liczby miejsc pracy ze znaczącymi 
efektami zewnętrznymi; że tam, gdzie 
stworzono stabilne warunki ramowe, 
można odnotować ciągły wzrost 
bezpieczeństwa zatrudnienia, 
ustabilizowany wzrostem wywozu,

Or. nl

Poprawka 14
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że nowe branże 
często nie są włączone w struktury dialogu 
społecznego; że nie istnieją ani układy 
zbiorowe, ani kodeksy branżowe; że nowe 
branże są narażone na dużą presję 
produkcyjną i konkurencyjną; że w 
regionach o wysokim bezrobociu nacisk 
na akceptowanie złych warunków pracy 
jest duży,

skreślony

Or. nl
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Poprawka 15
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że nowe branże
często nie są włączone w struktury dialogu 
społecznego; że nie istnieją ani układy 
zbiorowe, ani kodeksy branżowe; że nowe 
branże są narażone na dużą presję 
produkcyjną i konkurencyjną; że w 
regionach o wysokim bezrobociu nacisk na 
akceptowanie złych warunków pracy jest 
duży,

F. mając na uwadze, że w nowych 
branżach często nie istnieją lub jeszcze nie 
istnieją struktury dialogu społecznego; że 
nie istnieją układy zbiorowe albo istniejące 
układy zbiorowe nie są stosowane, ani też 
nie istnieją kodeksy branżowe; że nowe 
branże są narażone na dużą presję 
produkcyjną i konkurencyjną; że w 
regionach o wysokim bezrobociu nacisk na 
akceptowanie złych warunków pracy jest 
duży,

Or. de

Poprawka 16
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że nowe branże często
nie są włączone w struktury dialogu 
społecznego; że nie istnieją ani układy 
zbiorowe, ani kodeksy branżowe; że nowe 
branże są narażone na dużą presję 
produkcyjną i konkurencyjną; że w 
regionach o wysokim bezrobociu nacisk na 
akceptowanie złych warunków pracy jest 
duży,

F. mając na uwadze, że nowe branże, np. 
branże związane z produkcją energii 
wiatrowej, słonecznej i energii z biomasy, 
z ponownym obiegiem materiałów lub z 
podnoszeniem wydajności energetycznej,
nie są włączone w struktury dialogu 
społecznego; że wszystkie branże są 
narażone na dużą presję produkcyjną i
presję, by podnosić swą konkurencyjność; 
że w regionach o wysokim bezrobociu 
nacisk na akceptowanie słabych warunków 
pracy jest duży,

Or. en
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Poprawka 17
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

F a. mając na uwadze, że transformacja w 
kierunku bardziej zrównoważonej 
gospodarki będzie wpływać w większym 
stopniu na niewykwalifikowaną siłę 
roboczą, a także mając na uwadze, że w 
przypasku zawodów wymagających 
kwalifikacji można łatwiej znaleźć nowe 
możliwości,

Or. de

Poprawka 18
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że równouprawnienie 
płci zostało zapisane jako cel w traktacie 
z Lizbony; że kobiety są niedostatecznie 
reprezentowane np. w budownictwie i w 
badaniach naukowych, dlatego nie odnoszą 
w równym stopniu korzyści ze wzrostu 
zatrudnienia związanego z gospodarką 
ekologiczną,

G. mając na uwadze, że równouprawnienie 
płci zostało zapisane jako cel w traktacie 
z Lizbony; że kobiety w niektórych 
państwach członkowskich są 
niedostatecznie reprezentowane np. w 
budownictwie i w badaniach naukowych, 
dlatego nie odnoszą w równym stopniu co 
mężczyźni korzyści ze wzrostu 
zatrudnienia w tych sektorach,

Or. en

Poprawka 19
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że równouprawnienie 
płci zostało zapisane jako cel w traktacie 
z Lizbony; że kobiety są niedostatecznie 
reprezentowane np. w budownictwie i w 
badaniach naukowych, dlatego nie 
odnoszą w równym stopniu korzyści ze 
wzrostu zatrudnienia związanego z 
gospodarką ekologiczną,

G. mając na uwadze, że równouprawnienie 
płci zostało zapisane jako cel w traktacie 
z Lizbony; że kobiety są niedostatecznie 
reprezentowane w różnych sektorach, 
dlatego nie odnoszą w równym stopniu 
korzyści ze wzrostu zatrudnienia 
związanego z gospodarką ekologiczną,

Or. nl

Poprawka 20
Corina Creţu

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że równouprawnienie 
płci zostało zapisane jako cel w traktacie 
z Lizbony; że kobiety są niedostatecznie 
reprezentowane np. w budownictwie i w 
badaniach naukowych, dlatego nie 
odnoszą w równym stopniu korzyści ze 
wzrostu zatrudnienia związanego z 
gospodarką ekologiczną,

G. mając na uwadze, że równouprawnienie 
płci zostało zapisane jako cel w traktacie 
z Lizbony i jako jeden z Milenijnych 
Celów Rozwoju; że kobiety są 
niedostatecznie reprezentowane w 
niektórych obszarach, jak w badaniach 
naukowych, w których mogłyby korzystać
ze wzrostu zatrudnienia związanego z 
gospodarką ekologiczną, 

Or. ro

Poprawka 21
Corina Creţu

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze wzrost bezrobocia 
wśród starszych wiekiem pracowników, 
którzy stawiają czoła szczególnie 
dotkliwemu problemowi społecznego 
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wykluczenia po 55 roku życia, i pomimo 
postępu dokonanego w minionym 
dziesięcioleciu jedynie niewiele powyżej 
jednej trzeciej kobiet między 55 a 64 
rokiem życia miało pracę w 2008 r., zaś 
55% mężczyzn w tym wieku – pracowało;

Or. ro

Poprawka 22
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Tytuł przed ustępem 1 

Projekt rezolucji Poprawka

Strategia w zakresie miejsc pracy na rzecz 
nowej zrównoważonej gospodarki

Zwiększanie zrównoważonego rozwoju
gospodarki

Or. en

Poprawka 23
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. stwierdza, że inwestycje w zmianę 
ekologiczną oznaczają duży potencjał 
wzrostu dla rynku pracy i nowe 
możliwości dochodów; że za pozytywnym 
bilansem kryją się straty w niektórych 
sektorach, które jednak równoważy wzrost 
w innych dziedzinach;

1. stwierdza, że istnieje potrzeba nadania 
zrównoważonego charakteru produkcji 
towarów i usług i że inwestycje w tym 
obszarze oznaczają duży potencjał wzrostu 
dla rynku pracy i mogą tworzyć nowe 
możliwości dochodów;

Or. en

Poprawka 24
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 1 
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Projekt rezolucji Poprawka

1. stwierdza, że inwestycje w zmianę 
ekologiczną oznaczają duży potencjał 
wzrostu dla rynku pracy i nowe 
możliwości dochodów; że za pozytywnym 
bilansem kryją się straty w niektórych 
sektorach, które jednak równoważy wzrost 
w innych dziedzinach;

1. stwierdza, że inwestycje w zmianę 
ekologiczną oznaczają duży potencjał 
wzrostu dla rynku pracy i nowe 
możliwości dochodów; że za pozytywnym 
bilansem kryją się straty w niektórych 
sektorach, które jednak równoważy wzrost 
w innych dziedzinach, i dlatego należy 
promować szkolenie zawodowe i 
przekwalifikowanie;

Or. nl

Poprawka 25
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wspiera projekt przewodni Komisji w 
inicjatywie EUROPA 2020, zakładający 
przejście w kierunku zrównoważonej 
gospodarki, uniezależnienie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania zasobów 
i energii, redukcję emisji szkodliwych dla 
klimatu, a co za tym idzie zapobieganie 
wzrostowi temperatury na świecie; z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar 
ukierunkowania prawnych warunków 
ramowych, rynkowych środków 
motywujących, subsydiów i udzielania 
zamówień publicznych na ten cel; 
ubolewa, że w strategii Komisja nie 
omówiła potencjału w zakresie rynku pracy 
i wyzwań związanych ze zmianą;

2. wspiera projekt przewodni Komisji w 
inicjatywie EUROPA 2020, zakładający 
przejście w kierunku zrównoważonej 
gospodarki, uniezależnienie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania zasobów 
i energii, redukcję emisji szkodliwych dla 
klimatu, a co za tym idzie zapobieganie 
wzrostowi temperatury na świecie; z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar 
ukierunkowania prawnych warunków 
ramowych, rynkowych środków 
motywujących, subsydiów i udzielania 
zamówień publicznych na ten cel; 
ubolewa, że w strategii Komisja nie 
omówiła potencjału w zakresie rynku pracy 
i wyzwań związanych ze zmianą; ubolewa, 
że w ramach strategii UE 2020 niewiele 
robi się, by promować ekologiczne 
technologie, że strategia ta nie proponuje 
nic nowego w zakresie zmian klimatu i 
zawiera niedostateczne odniesienie do roli 
ochrony różnorodności biologicznej;

Or. en
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Poprawka 26
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wspiera projekt przewodni Komisji w 
inicjatywie EUROPA 2020, zakładający 
przejście w kierunku zrównoważonej 
gospodarki, uniezależnienie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania zasobów 
i energii, redukcję emisji szkodliwych dla 
klimatu, a co za tym idzie zapobieganie 
wzrostowi temperatury na świecie; z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar 
ukierunkowania prawnych warunków 
ramowych, rynkowych środków 
motywujących, subsydiów i udzielania 
zamówień publicznych na ten cel; 
ubolewa, że w strategii Komisja nie 
omówiła potencjału w zakresie rynku pracy 
i wyzwań związanych ze zmianą;

2. wspiera projekt przewodni Komisji w 
inicjatywie EUROPA 2020, zakładający 
przejście w kierunku zrównoważonej 
gospodarki, ograniczenie uzależnienia
wzrostu gospodarczego od wykorzystania 
zasobów i energii, redukcję emisji 
szkodliwych dla klimatu, a co za tym idzie 
zapobieganie wzrostowi temperatury na 
świecie; z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
ukierunkowania prawnych warunków 
ramowych, rynkowych środków 
motywujących, subsydiów i udzielania 
zamówień publicznych na ten cel; 
ubolewa, że w strategii Komisja nie 
omówiła potencjału w zakresie rynku pracy 
i wyzwań związanych ze zmianą;

Or. pl

Poprawka 27
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wspiera projekt przewodni Komisji w 
inicjatywie EUROPA 2020, zakładający 
przejście w kierunku zrównoważonej 
gospodarki, uniezależnienie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania zasobów 
i energii, redukcję emisji szkodliwych dla 
klimatu, a co za tym idzie zapobieganie 
wzrostowi temperatury na świecie; z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar 
ukierunkowania prawnych warunków 

2. wspiera projekt przewodni Komisji w 
inicjatywie EUROPA 2020, zakładający 
przejście w kierunku zrównoważonej 
gospodarki, uniezależnienie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania zasobów 
i energii, redukcję emisji szkodliwych dla 
klimatu, a co za tym idzie zapobieganie 
wzrostowi temperatury na świecie; z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar 
ukierunkowania prawnych warunków 



AM\817312PL.doc 15/67 PE442.803v01-00

PL

ramowych, rynkowych środków 
motywujących, subsydiów i udzielania 
zamówień publicznych na ten cel;
ubolewa, że w strategii Komisja nie 
omówiła potencjału w zakresie rynku 
pracy i wyzwań związanych ze zmianą;

ramowych, rynkowych środków 
motywujących, subsydiów i udzielania 
zamówień publicznych na ten cel;

Or. nl

Poprawka 28
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wspiera projekt przewodni Komisji w 
inicjatywie EUROPA 2020, zakładający 
przejście w kierunku zrównoważonej 
gospodarki, uniezależnienie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania zasobów 
i energii, redukcję emisji szkodliwych dla 
klimatu, a co za tym idzie zapobieganie 
wzrostowi temperatury na świecie; z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar 
ukierunkowania prawnych warunków 
ramowych, rynkowych środków 
motywujących, subsydiów i udzielania 
zamówień publicznych na ten cel;
ubolewa, że w strategii Komisja nie 
omówiła potencjału w zakresie rynku 
pracy i wyzwań związanych ze zmianą;

2. wspiera projekt przewodni Komisji w 
inicjatywie EUROPA 2020, zakładający 
przejście w kierunku zrównoważonej 
gospodarki, uniezależnienie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania zasobów 
i energii, redukcję emisji szkodliwych dla 
klimatu, a co za tym idzie zapobieganie 
wzrostowi temperatury na świecie; z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar 
ukierunkowania prawnych warunków 
ramowych, rynkowych środków 
motywujących, subsydiów i udzielania 
zamówień publicznych na ten cel;

Or. en

Poprawka 29
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2 a. ubolewa, iż strategia UE 2020 jest 
nieskuteczna, jeżeli chodzi o krajowe 
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środki wykonawcze, i podkreśla potrzebę 
przyjęcia wiążących celów, 
rygorystycznych procedur wdrożenia i 
nadzoru, a także sankcji w stosunku do 
państw członkowskich nierealizujących 
swoich zadań, aby osiągnięto 
zrównoważony rozwój bez narażania 
dobrobytu i pracy;

Or. en

Poprawka 30
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. stwierdza, że większość nowych 
ekologicznych miejsc pracy przypada na 
kilka sektorów, takich jak budownictwo, 
odnawialne źródła energii, technologie 
środowiskowe, zrównoważona mobilność 
(transport rowerowy, kolejowy transport 
towarowy i pasażerski), recykling, 
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, 
rybołówstwo i usługi środowiskowe; ze 
także sektor usług ma duży potencjał w 
zakresie zatrudnienia ekologicznego;

3. stwierdza, że istnieje potencjał 
zwiększenia trwałości produkcji we 
wszystkich obszarach produkcji towarów i 
usług; odnotowuje, że aby osiągnąć cele 
strategii 2020, trzeba zwiększyć wydajność 
energetyczną budynków mieszkalnych, 
udział odnawialnych źródeł energii, 
technologii przyjaznych środowisku 
naturalnemu, zrównoważony rozwój 
transportu (rowerowego, kolejowego 
transportu towarowego i pasażerskiego),
recykling, procesy produkcyjne o niskim 
wykorzystaniu surowców i zamkniętych 
cyklach materiałowych, zrównoważony 
rozwój rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa 
oraz doradztwa za pośrednictwem usług 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. stwierdza, że większość nowych 
ekologicznych miejsc pracy przypada na 
kilka sektorów, takich jak budownictwo, 
odnawialne źródła energii, technologie 
środowiskowe, zrównoważona mobilność 
(transport rowerowy, kolejowy transport 
towarowy i pasażerski), recykling, 
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, 
rybołówstwo i usługi środowiskowe; ze 
także sektor usług ma duży potencjał w 
zakresie zatrudnienia ekologicznego;

3. stwierdza, że większość nowych 
ekologicznych miejsc pracy przypada na 
kilka sektorów, takich jak budownictwo, 
odnawialne źródła energii, technologie 
środowiskowe, zrównoważona mobilność 
(transport rowerowy, kolejowy transport 
towarowy i pasażerski), recykling, 
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, 
rybołówstwo i usługi środowiskowe; że 
także sektor usług i sektor gospodarki 
społecznej mają duży potencjał w zakresie 
zatrudnienia ekologicznego;

Or. en

Poprawka 32
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. stwierdza, że większość nowych 
ekologicznych miejsc pracy przypada na 
kilka sektorów, takich jak budownictwo, 
odnawialne źródła energii, technologie 
środowiskowe, zrównoważona mobilność 
(transport rowerowy, kolejowy transport 
towarowy i pasażerski), recykling, 
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, 
rybołówstwo i usługi środowiskowe; że 
także sektor usług ma duży potencjał w 
zakresie zatrudnienia ekologicznego;

3. stwierdza, że nowych ekologicznych 
miejsc pracy nie można znaleźć we 
wszystkich sektorach, że także sektor usług 
ma duży potencjał w zakresie zatrudnienia 
ekologicznego;

Or. nl

Poprawka 33
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

3 a. jest głęboko przekonany, że oparta na 
gospodarce rynkowej polityka ochrony 
środowiska może stać się siłą napędową 
rozwoju i zatrudnienia we wszystkich 
gałęziach przemysłu i podkreśla, że 
przewidywalne i przyjazne inwestycjom 
warunki ramowe stanowią podstawę, 
dzięki której innowacyjne 
przedsiębiorstwa mogą optymalnie 
wykorzystać te szanse z korzyścią dla 
środowiska i pracowników;

Or. de

Poprawka 34
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3 a. zwraca uwagę na potrzebę 
koordynacji między państwami 
członkowskimi, partnerami społecznymi i 
placówkami szkolnictwa wyższego w celu 
organizowania kursów licencjackich i 
podyplomowych oraz tworzenia obszarów 
tematycznych ukierunkowanych na 
przemiany ekologiczne gospodarek;

Or. el

Poprawka 35
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

3 b. wzywa państwa członkowskie oraz 
partnerów społecznych do wspólnego 
opracowania i wdrożenia programów 
doradztwa zawodowego dla młodych ludzi 
w dyscyplinach naukowych i 
technologicznych, by promować rozwój 
rentownej i zrównoważonej gospodarki, a 
także środków informowania i ponoszenia 
wiedzy o zagadnieniach ekologicznych i 
środowiskowych, zarówno w oficjalnym 
systemie edukacji, jak i w ramach 
środków podejmowanych przez władze 
szczebla lokalnego i regionalnego;

Or. el

Poprawka 36
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do przejęcia definicji MOP, 
zgodnie z którą ekologiczne miejsca pracy 
to wszystkie miejsca pracy, które wspierają 
zrównoważony rozwój; objaśnia, że 
definicja obejmuje z jednej strony miejsca 
pracy, które bezpośrednio ograniczają 
zużycie energii i surowców, chronią 
ekosystemy i różnorodność biologiczną 
oraz minimalizują wytwarzanie odpadów i 
zanieczyszczenie powietrza, a z drugiej 
strony wszystkie miejsca pracy, które 
zmniejszają ślad ekologiczny; uznaje, że z 
powodu względnego aspektu definicji nie 
jest możliwe jednoznaczne określenie 
potencjału w zakresie miejsc pracy;

4. jest przekonany, że „ekologiczne 
miejsca pracy” nie mogą być jedynie 
dodatkiem, lecz cała gospodarka i ogół 
społeczeństwa muszą być ukierunkowane 
na zrównoważony rozwój; jest świadomy 
faktu, że nie istnieje odrębna gałąź 
gospodarki o nazwie „ochrona 
środowiska” lub „przemysł 
środowiskowy”, ponieważ ochrona 
środowiska dotyczy wielu klasycznych 
branż, takich jak przemysł wytwórczy, 
budownictwo lub usługi; z tego względu 
wzywa najpierw do przejęcia definicji 
MOP jako definicji roboczej, zgodnie z 
którą ekologiczne miejsca pracy to 
wszystkie miejsca pracy, które wspierają 
zrównoważony rozwój; objaśnia, że 
definicja obejmuje z jednej strony miejsca 
pracy, które bezpośrednio ograniczają 
zużycie energii i surowców, chronią 
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ekosystemy i różnorodność biologiczną 
oraz minimalizują wytwarzanie odpadów i 
zanieczyszczenie powietrza, a z drugiej 
strony wszystkie miejsca pracy, które 
zmniejszają ślad ekologiczny; uznaje, że z 
powodu względnego aspektu definicji nie 
jest możliwe jednoznaczne określenie 
potencjału w zakresie miejsc pracy;

Or. de

Poprawka 37
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do przejęcia definicji MOP, 
zgodnie z którą ekologiczne miejsca pracy 
to wszystkie miejsca pracy, które wspierają 
zrównoważony rozwój; objaśnia, że 
definicja obejmuje z jednej strony miejsca 
pracy, które bezpośrednio ograniczają 
zużycie energii i surowców, chronią 
ekosystemy i różnorodność biologiczną 
oraz minimalizują wytwarzanie odpadów i 
zanieczyszczenie powietrza, a z drugiej 
strony wszystkie miejsca pracy, które 
zmniejszają ślad ekologiczny; uznaje, że z 
powodu względnego aspektu definicji nie 
jest możliwe jednoznaczne określenie 
potencjału w zakresie miejsc pracy;

4. wzywa do przejęcia definicji MOP, 
zgodnie z którą trwałe miejsca pracy to 
wszystkie miejsca pracy, które wspierają 
zrównoważony rozwój; objaśnia, że 
definicja obejmuje z jednej strony miejsca 
pracy, które bezpośrednio ograniczają 
zużycie energii i surowców, chronią 
ekosystemy i różnorodność biologiczną 
oraz minimalizują wytwarzanie odpadów i 
zanieczyszczenie powietrza, a z drugiej 
strony wszystkie miejsca pracy, które 
zmniejszają ślad ekologiczny; uznaje, że z 
powodu względnego aspektu definicji nie 
jest możliwe jednoznaczne określenie 
potencjału w zakresie miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 38
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że wszystkie miejsca pracy 5. podkreśla, że wszystkie miejsca pracy 
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muszą wspierać zrównoważony rozwój, a 
metody produkcji i pracy muszą być 
organizowane w sposób tak efektywny 
surowcowo i energetycznie, jak to 
możliwe; podejście to musi obowiązywać 
dla całego łańcucha dostaw;

muszą wspierać zrównoważony rozwój, a 
metody produkcji i pracy muszą być 
organizowane w sposób tak efektywny 
surowcowo, materiałowo i energetycznie, 
jak to możliwe; podejście to musi 
obowiązywać dla całego łańcucha dostaw i 
nie ma sensu czynić rozróżnienia między
dobrymi i złymi sektorami przemysłu, gdyż 
wszystkie one mogą stać się bardziej 
zrównoważone;

Or. en

Poprawka 39
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uznaje za bardzo ważne, by nowe ramy 
wspólnotowe dysponowały dostatecznym 
budżetem, by wspierać badania publiczne 
i udostępniać wyniki badań w prosty i 
niebiurokratyczny sposób tak, by wszystkie
przedsiębiorstwa, w tym 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, mogły 
wprowadzać zmiany w zakresie 
efektywności energetycznej, wykorzystania 
nowych źródeł energii, nowych procesów 
produkcyjnych i recyklingu oraz lepszego 
wykorzystania zasobów, a także tworzenia 
nowych miejsc pracy zapewniających 
prawa pracownicze;

Or. sv

Poprawka 40
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 6 
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do stworzenia europejskiej 
strategii zatrudnienia na rzecz 
zrównoważonej gospodarki, mającej na 
celu optymalizację potencjału w zakresie 
miejsc pracy, przy jednoczesnym 
zwróceniu szczególnej uwagi na godną 
pracę, zapotrzebowanie na umiejętności i
transformację sprawiedliwą społecznie; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
łączy cele społeczne i ekologiczne;

skreślony

Or. nl

Poprawka 41
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do stworzenia europejskiej 
strategii zatrudnienia na rzecz 
zrównoważonej gospodarki, mającej na 
celu optymalizację potencjału w zakresie 
miejsc pracy, przy jednoczesnym 
zwróceniu szczególnej uwagi na godną 
pracę, zapotrzebowanie na umiejętności i 
transformację sprawiedliwą społecznie; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
łączy cele społeczne i ekologiczne;

6. wzywa do stworzenia europejskiej 
strategii zatrudnienia na rzecz 
zrównoważonej gospodarki, mającej na 
celu optymalizację potencjału w zakresie 
miejsc pracy, przy jednoczesnym 
zwróceniu szczególnej uwagi na godną 
pracę, zapotrzebowanie na umiejętności i 
transformację sprawiedliwą społecznie; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
łączy cele społeczne i ekologiczne; 
podkreśla, że taka zrównoważona 
strategia zatrudnienia powinna stanowić 
centralny element wytycznych w zakresie 
polityki zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 42
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do stworzenia europejskiej 
strategii zatrudnienia na rzecz 
zrównoważonej gospodarki, mającej na 
celu optymalizację potencjału w zakresie 
miejsc pracy, przy jednoczesnym 
zwróceniu szczególnej uwagi na godną 
pracę, zapotrzebowanie na umiejętności i 
transformację sprawiedliwą społecznie; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
łączy cele społeczne i ekologiczne;

6. wzywa do stworzenia europejskiej 
strategii zatrudnienia na rzecz 
zrównoważonej gospodarki, mającej na 
celu optymalizację potencjału w zakresie 
miejsc pracy, przy jednoczesnym 
zwróceniu szczególnej uwagi na godną 
pracę, zdrowie i bezpieczeństwo 
zatrudnionych, zapotrzebowanie na 
umiejętności i transformację sprawiedliwą 
społecznie; podkreśla, że zrównoważona 
gospodarka łączy cele społeczne i 
ekologiczne;

Or. fr

Poprawka 43
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do stworzenia europejskiej 
strategii zatrudnienia na rzecz 
zrównoważonej gospodarki, mającej na 
celu optymalizację potencjału w zakresie 
miejsc pracy, przy jednoczesnym 
zwróceniu szczególnej uwagi na godną 
pracę, zapotrzebowanie na umiejętności i 
transformację sprawiedliwą społecznie; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
łączy cele społeczne i ekologiczne;

6. wzywa do zwiększenia inwestycji na 
badania i rozwój nad tym, jak różne 
gałęzie produkcji mogłyby stać się bardziej 
zrównoważone; podkreśla, że 
zrównoważony rozwój musi łączyć 
równowagę społeczna, technologiczną, 
gospodarczą i ekologiczną;

Or. en

Poprawka 44
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6 a. podkreśla, że przedsiębiorstwa 
europejskie stały się dzięki swoim 
zdolnościom innowacyjnym światowymi 
liderami w zakresie ochrony środowiska; 
jest jednak zaniepokojony tym, że 
produkcja jest wciąż intensywnie 
przenoszona z UE do krajów trzecich, 
które posiadają niższe standardy w 
zakresie ochrony środowiska; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
niezwłocznej i energicznej walki z tym 
zjawiskiem poprzez światowe, 
wielostronne podejście, gwarantujące, że 
światowa konkurencja będzie opierać się 
na porównywalnych zobowiązaniach;

Or. de

Poprawka 45
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i partnerów społecznych do dopilnowania, 
aby wszyscy ludzie w całej UE odnieśli 
korzyści ze zrównoważonej strategii w 
zakresie miejsc pracy; wzywa do 
skoncentrowania uwagi na osobach 
najbardziej oddalonych od rynku pracy, 
osobach najbardziej narażonych i 
pracownikach o niskich kwalifikacjach;

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i partnerów społecznych do dopilnowania, 
aby wszyscy ludzie w całej UE odnieśli 
korzyści ze strategii zatrudnienia na rzecz 
zrównoważonej gospodarki; opowiada się 
za tym, aby w wytycznych dotyczących 
polityki zatrudnienia i w programie 
Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności 
w nowych miejscach pracy” 
skoncentrowano uwagę na osobach 
najbardziej oddalonych od rynku pracy, 
osobach najbardziej narażonych i 
pracownikach o niskich kwalifikacjach;

Or. de
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Poprawka 46
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i partnerów społecznych do dopilnowania, 
aby wszyscy ludzie w całej UE odnieśli 
korzyści ze zrównoważonej strategii w 
zakresie miejsc pracy; wzywa do 
skoncentrowania uwagi na osobach 
najbardziej oddalonych od rynku pracy, 
osobach najbardziej narażonych i 
pracownikach o niskich kwalifikacjach;

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i partnerów społecznych do dopilnowania, 
aby wszyscy ludzie w całej UE odnieśli 
korzyści ze zrównoważonej strategii w 
zakresie miejsc pracy; wzywa do 
skoncentrowania uwagi na osobach 
najbardziej oddalonych od rynku pracy, 
osobach najbardziej narażonych, zwłaszcza 
niepełnosprawnych, i pracownikach o 
niskich kwalifikacjach, a także na ich 
ochronie;

Or. fr

Poprawka 47
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do dopilnowania, 
aby wszyscy ludzie w całej UE odnieśli 
korzyści ze zrównoważonej strategii w 
zakresie miejsc pracy; wzywa do 
skoncentrowania uwagi na osobach 
najbardziej oddalonych od rynku pracy,
osobach najbardziej narażonych i 
pracownikach o niskich kwalifikacjach;

7. podkreśla potrzebę zwrócenia 
szczególnej uwagi na godną pracę, 
potrzeby w zakresie umiejętności i 
społecznie sprawiedliwą transformację, z 
którą wiąże się przejście na bardziej 
zrównoważone sposoby produkcji; wzywa 
do zwiększenia możliwości w zakresie 
edukacji, badań i rozwoju i apeluje o 
uwzględnienie najbardziej narażonych i 
pracowników o niskich kwalifikacjach;

Or. en
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Poprawka 48
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ustalenia standardów środowiskowych 
i zachęt finansowych, tworzących solidne 
warunki ramowe na przynajmniej 10 lat, a 
tym samym gwarantujące bezpieczeństwo 
prawne i w zakresie planowania; wzywa 
do wykorzystania dostępnych 
instrumentów finansowych i włączenia 
zrównoważonej gospodarki jako celu 
wsparcia do perspektywy finansowej i 
funduszy strukturalnych;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do poszukiwania standardów 
środowiskowych i zachęt finansowych, 
które pomogą w przejściu na bardziej 
zrównoważone sposoby produkcji;

Or. en

Poprawka 49
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa UE i państwa członkowskie, aby 
przewidywały zmiany, tzn. przezwyciężyły 
braki i niewiadome w odniesieniu do 
informacji oraz wspierały świadomość, 
społeczne procesy uczenia się oraz zmiany 
modeli konsumpcji; stwierdza, że 
przedsiębiorstwa inwestują w czyste 
technologie tylko wtedy, gdy istnieje 
niejaka pewność przyszłych korzyści, a 
pracownicy są skłonni stawić czoła 
zmianom, jeżeli istnieją perspektywy 
zatrudnienia i sieć bezpieczeństwa;

9. wzywa UE i państwa członkowskie, aby 
przewidywały zmiany, tzn. przezwyciężyły 
braki i niewiadome w odniesieniu do 
informacji oraz wspierały świadomość, 
społeczne procesy uczenia się oraz zmiany 
modeli konsumpcji; stwierdza, że 
przedsiębiorstwa inwestują w czyste 
technologie tylko wtedy, gdy prowadzi to 
do zwiększenia szans w zakresie 
perspektywy zatrudnienia;

Or. nl
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Poprawka 50
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa UE i państwa członkowskie, aby 
przewidywały zmiany, tzn. przezwyciężyły 
braki i niewiadome w odniesieniu do 
informacji oraz wspierały świadomość, 
społeczne procesy uczenia się oraz zmiany 
modeli konsumpcji; stwierdza, że 
przedsiębiorstwa inwestują w czyste 
technologie tylko wtedy, gdy istnieje 
niejaka pewność przyszłych korzyści, a 
pracownicy są skłonni stawić czoła 
zmianom, jeżeli istnieją perspektywy 
zatrudnienia i sieć bezpieczeństwa;

9. wzywa UE i państwa członkowskie, aby 
przewidywały zmiany, tzn. przezwyciężyły 
braki i niewiadome w odniesieniu do 
informacji oraz wspierały świadomość, 
społeczne procesy uczenia się oraz zmiany 
modeli konsumpcji; stwierdza, że potrzeba 
więcej zachęt fiskalnych i korzyści, by 
przedsiębiorstwa inwestowały w 
czyściejsze technologie, a pracownicy byli
skłonni stawić czoła zmianom, jeżeli 
istnieją perspektywy zatrudnienia i sieć 
bezpieczeństwa;

Or. es

Poprawka 51
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa UE i państwa członkowskie, aby 
przewidywały zmiany, tzn. przezwyciężyły 
braki i niewiadome w odniesieniu do 
informacji oraz wspierały świadomość, 
społeczne procesy uczenia się oraz zmiany 
modeli konsumpcji; stwierdza, że 
przedsiębiorstwa inwestują w czyste 
technologie tylko wtedy, gdy istnieje 
niejaka pewność przyszłych korzyści, a 
pracownicy są skłonni stawić czoła 
zmianom, jeżeli istnieją perspektywy 
zatrudnienia i sieć bezpieczeństwa;

9. wzywa UE i państwa członkowskie, aby 
przewidywały zmiany, tzn. przezwyciężyły 
braki i niewiadome w odniesieniu do 
informacji oraz wspierały świadomość, 
społeczne procesy uczenia się oraz zmiany 
modeli konsumpcji; stwierdza, że 
przedsiębiorstwa chętniej inwestują w 
czyste technologie, gdy istnieje niejaka 
pewność przyszłych korzyści, a 
pracownicy są bardziej skłonni stawić 
czoła zmianom, jeżeli istnieją perspektywy 
zatrudnienia i sieć bezpieczeństwa;

Or. en
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Poprawka 52
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9 a. w przypadku gdy państwa 
członkowskie zdecydują się na 
subsydiowanie np. wzrostu produkcji 
energii wiatrowej, bioenergii czy energii 
słonecznej zaleca, by poziom subsydiów 
opierał się na naukowej ocenie danych 
empirycznych i by subsydia zapewniały 
potencjalnym inwestorom rozsądne 
perspektywy inwestycyjne oraz 
bezpieczeństwo, a także wzywa do 
uważnego przyjrzenia się takim 
czynnikom jak wzrost liczby netto miejsc 
pracy dzięki subsydiom, cena energii, 
wpływ netto na emisje gazów 
cieplarnianych oraz innych 
zanieczyszczeń, a tym samym do dążenia 
do optymalizacji wzrostu zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 53
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9 b. zauważa, że w sytuacji globalnej 
konkurencji nie ma powszechnej 
zgodności co do tego, które wybory 
technologiczne są najbardziej 
zrównoważone pod względem 
gospodarczym lub społecznym; 
odnotowuje, że należy wziąć pod uwagę 
wiele zmiennych przy porównywaniu na 
przykład zrównoważonego charakteru 
produkcji energii przy pomocy wiatraków, 
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paneli słonecznych, spalania węgla wraz z 
jego wychwytywaniem i 
magazynowaniem, reaktorów jądrowych 
lub jeszcze innych technologii; apeluje 
zatem o więcej badań naukowych na ten 
temat, porównujących całe sykle 
produkcyjne, i apeluje, by wszystkie 
procesy produkcyjne stały się bardziej 
wydajne pod względem zużycia zasobów;

Or. en

Poprawka 54
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji i wspierania równości płci w 
ramach zrównoważonej gospodarki, 
tworzenia środowisk pracy 
przyciągających kobiety i sprzyjających 
utrzymaniu przez nie zatrudnienia, 
zmniejszenia segmentacji zatrudnienia 
zależnej od płci oraz różnic w 
wynagrodzeniu, a także wprowadzenia 
obowiązku obsadzenia co najmniej 40% 
stanowisk w zarządach spółek przez 
kobiety;

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji i wspierania równości płci w 
ramach zrównoważonej gospodarki, 
tworzenia środowisk pracy 
przyciągających kobiety i sprzyjających 
utrzymaniu przez nie zatrudnienia, 
wspierania równowagi między życiem 
zawodowym i rodzinnym za pomocą 
wystarczającej i fachowej opieki nad 
dziećmi oraz tworzenia przyjaznego 
rodzinie środowiska pracy, zmniejszenia 
segmentacji zatrudnienia zależnej od płci 
oraz różnic w wynagrodzeniu, a także 
wprowadzenia obowiązku obsadzenia co 
najmniej 40% stanowisk w zarządach 
spółek przez kobiety;

Or. de

Poprawka 55
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 10 
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Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji i wspierania równości płci w 
ramach zrównoważonej gospodarki, 
tworzenia środowisk pracy 
przyciągających kobiety i sprzyjających 
utrzymaniu przez nie zatrudnienia, 
zmniejszenia segmentacji zatrudnienia 
zależnej od płci oraz różnic w 
wynagrodzeniu, a także wprowadzenia 
obowiązku obsadzenia co najmniej 40% 
stanowisk w zarządach spółek przez 
kobiety;

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji i wspierania równości płci w 
ramach zrównoważonej gospodarki, 
tworzenia środowisk pracy 
przyciągających kobiety i sprzyjających 
utrzymaniu przez nie zatrudnienia, 
zmniejszenia segmentacji zatrudnienia 
zależnej od płci oraz różnic w 
wynagrodzeniu, a także promowania 
większej reprezentacji kobiet w zarządach 
spółek;

Or. es

Poprawka 56
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji i wspierania równości płci w 
ramach zrównoważonej gospodarki, 
tworzenia środowisk pracy 
przyciągających kobiety i sprzyjających 
utrzymaniu przez nie zatrudnienia, 
zmniejszenia segmentacji zatrudnienia 
zależnej od płci oraz różnic w 
wynagrodzeniu, a także wprowadzenia 
obowiązku obsadzenia co najmniej 40% 
stanowisk w zarządach spółek przez 
kobiety;

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji i wspierania równości płci w 
ramach zrównoważonej gospodarki, 
tworzenia środowisk pracy 
przyciągających kobiety i sprzyjających 
utrzymaniu przez nie zatrudnienia, 
tworzenia możliwości oraz warunków, w 
których zarówno mężczyźni, jak i kobiety 
mogą uczestniczyć w rynku pracy na 
równych zasadach, zmniejszenia 
segmentacji zatrudnienia zależnej od płci 
oraz różnic w wynagrodzeniu, a także 
wprowadzenia obowiązku obsadzenia co 
najmniej 40% stanowisk w zarządach 
spółek przez kobiety;

Or. en
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Poprawka 57
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji i wspierania równości płci w 
ramach zrównoważonej gospodarki, 
tworzenia środowisk pracy 
przyciągających kobiety i sprzyjających 
utrzymaniu przez nie zatrudnienia, 
zmniejszenia segmentacji zatrudnienia 
zależnej od płci oraz różnic w 
wynagrodzeniu, a także wprowadzenia 
obowiązku obsadzenia co najmniej 40% 
stanowisk w zarządach spółek przez 
kobiety;

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji i wspierania równości płci w 
ramach zrównoważonej gospodarki, 
tworzenia środowisk pracy 
przyciągających kobiety i sprzyjających 
utrzymaniu przez nie zatrudnienia, 
zmniejszenia segmentacji zatrudnienia 
zależnej od płci oraz różnic w 
wynagrodzeniu;

Or. de

Poprawka 58
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji i wspierania równości płci w 
ramach zrównoważonej gospodarki, 
tworzenia środowisk pracy 
przyciągających kobiety i sprzyjających 
utrzymaniu przez nie zatrudnienia, 
zmniejszenia segmentacji zatrudnienia 
zależnej od płci oraz różnic w 
wynagrodzeniu, a także wprowadzenia 
obowiązku obsadzenia co najmniej 40% 
stanowisk w zarządach spółek przez 
kobiety;

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji i wspierania równości płci w 
ramach zrównoważonej gospodarki, 
tworzenia środowisk pracy 
przyciągających kobiety i sprzyjających 
utrzymaniu przez nie zatrudnienia, 
zmniejszenia segmentacji zatrudnienia 
zależnej od płci oraz różnic w 
wynagrodzeniu;
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Or. pl

Poprawka 59
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji i wspierania równości płci w 
ramach zrównoważonej gospodarki, 
tworzenia środowisk pracy 
przyciągających kobiety i sprzyjających 
utrzymaniu przez nie zatrudnienia,
zmniejszenia segmentacji zatrudnienia 
zależnej od płci oraz różnic w 
wynagrodzeniu, a także wprowadzenia 
obowiązku obsadzenia co najmniej 40% 
stanowisk w zarządach spółek przez 
kobiety;

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji, wspierania równości płci i 
do zmniejszenia segmentacji zatrudnienia 
zależnej od płci oraz różnic w 
wynagrodzeniu, by wszelka działalność 
gospodarcza stała się bardziej 
zrównoważona pod względem społecznym;

Or. en

Poprawka 60
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji i wspierania równości płci w 
ramach zrównoważonej gospodarki, 
tworzenia środowisk pracy 
przyciągających kobiety i sprzyjających 
utrzymaniu przez nie zatrudnienia, 
zmniejszenia segmentacji zatrudnienia 
zależnej od płci oraz różnic w 
wynagrodzeniu, a także wprowadzenia 
obowiązku obsadzenia co najmniej 40% 
stanowisk w zarządach spółek przez 

10. wzywa UE, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zwalczania 
dyskryminacji i wspierania równości płci w 
ramach zrównoważonej gospodarki;
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kobiety;

Or. nl

Poprawka 61
Corina Creţu

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa za niezbędne przyciągnięcie 
młodych ludzi do nowych rodzajów 
ekologicznych miejsc pracy, zarówno jako
sposób zwalczania wysokiego poziomu 
bezrobocia wśród obywateli poniżej 25 
roku życia, a także by skapitalizować 
umiejętności młodego pokolenia w 
korzystaniu z nowych technologii;

Or. ro

Poprawka 62
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10 a. domaga się, by istniejące oraz nowe 
instrumenty finansowe wykorzystywane 
było do nadania wszelkiej działalności 
gospodarczej bardziej zrównoważonego 
charakteru oraz by rosnący 
zrównoważony charakter działalności 
gospodarczej został ujęty w perspektywie 
finansowej różnych funduszy oraz 
funduszy strukturalnych jako cel 
promowany;

Or. en
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Poprawka 63
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10 a. wzywa UE do ustanowienia zasady 
„flexicurity” (elatsyczności i 
bezpieczeństwa zatrudnienia), która 
powinna przyczyniać się do zwiększenia 
równości szans poprzez zapewnienie, że 
kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do 
dobrej jakości pracy oraz lepszych 
mozliwości godzenia pracy z życiem 
rodzinnym;

Or. en

Poprawka 64
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Tytuł przed ustępem 11

Projekt rezolucji Poprawka

Godna praca Obrona prawa do godnej pracy

Or. en

Poprawka 65
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. stwierdza, że Komisja przecenia 
potencjał w zakresie miejsc dla wysoko 
wykwalifikowanych pracowników w 
zrównoważonej gospodarce, tracąc tym 
samym z oczu wiele miejsc pracy 
wymagających średnich i niższych 

11. stwierdza, że Komisja przecenia 
potencjał w zakresie miejsc dla wysoko 
wykwalifikowanych pracowników w 
zrównoważonej gospodarce, tracąc tym 
samym z oczu wiele miejsc pracy 
wymagających średnich i niższych 
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kwalifikacji; wzywa państwa członkowskie 
do docenienia miejsc pracy wymagających 
średnich i niższych kwalifikacji i 
zagwarantowania dobrych warunków pracy 
na takich stanowiskach;

kwalifikacji; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwrócenia szczególnej 
uwagi na ten fakt w wytycznych 
dotyczących polityki zatrudnienia; wzywa 
państwa członkowskie do docenienia 
miejsc pracy wymagających średnich i 
niższych kwalifikacji i zagwarantowania 
dobrych warunków pracy na takich 
stanowiskach;

Or. de

Poprawka 66
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. stwierdza, że Komisja przecenia
potencjał w zakresie miejsc dla wysoko 
wykwalifikowanych pracowników w 
zrównoważonej gospodarce, tracąc tym 
samym z oczu wiele miejsc pracy 
wymagających średnich i niższych 
kwalifikacji; wzywa państwa członkowskie 
do docenienia miejsc pracy wymagających 
średnich i niższych kwalifikacji i 
zagwarantowania dobrych warunków pracy 
na takich stanowiskach;

11. wzywa Komisję, by poza uwagą dla 
potencjału w zakresie miejsc dla wysoko 
wykwalifikowanych pracowników również 
zwracała uwagę na miejsca pracy 
wymagających średnich i niższych 
kwalifikacji w zrównoważonej gospodarce; 
wzywa państwa członkowskie do 
docenienia miejsc pracy wymagających 
średnich i niższych kwalifikacji i 
zagwarantowania dobrych warunków pracy 
na takich stanowiskach;

Or. nl

Poprawka 67
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. stwierdza, że Komisja przecenia 
potencjał w zakresie miejsc dla wysoko 
wykwalifikowanych pracowników w 
zrównoważonej gospodarce, tracąc tym 

11. stwierdza, że Komisja przecenia 
potencjał w zakresie miejsc dla wysoko 
wykwalifikowanych pracowników w 
zrównoważonej gospodarce, tracąc tym 
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samym z oczu wiele miejsc pracy 
wymagających średnich i niższych 
kwalifikacji; wzywa państwa członkowskie 
do docenienia miejsc pracy wymagających 
średnich i niższych kwalifikacji i 
zagwarantowania dobrych warunków 
pracy na takich stanowiskach;

samym z oczu wiele miejsc pracy 
wymagających średnich i niższych 
kwalifikacji; wzywa państwa członkowskie 
do docenienia miejsc pracy wymagających 
średnich i niższych kwalifikacji i 
zagwarantowania „dobrej pracy” na takich 
stanowiskach;

Or. de

Poprawka 68
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. stwierdza, że Komisja przecenia
potencjał w zakresie miejsc dla wysoko 
wykwalifikowanych pracowników w 
zrównoważonej gospodarce, tracąc tym 
samym z oczu wiele miejsc pracy 
wymagających średnich i niższych 
kwalifikacji; wzywa państwa 
członkowskie do docenienia miejsc pracy 
wymagających średnich i niższych 
kwalifikacji i zagwarantowania dobrych 
warunków pracy na takich stanowiskach;

11. stwierdza, że potencjał w zakresie 
miejsc pracy dla wysoko 
wykwalifikowanych pracowników, jak
również dla pracowników gorzej 
wykwalifikowanych, lecz 
wyspecjalizowanych, leży w nadaniu
gospodarce bardziej zrównoważonego 
charakteru; wzywa państwa członkowskie 
do docenienia miejsc pracy wymagających 
średnich i niższych kwalifikacji i 
zagwarantowania dobrych warunków pracy 
na takich stanowiskach;

Or. en

Poprawka 69
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. stwierdza, że z powodu niskiego 
stopnia zorganizowania po stronie 
pracowników i pracodawców w nowych 
branżach zagrożenie niepewnymi 
warunkami zatrudnienia i złymi 

12. stwierdza, że z powodu niskiego 
stopnia zorganizowania po stronie 
pracowników i pracodawców w nowych 
branżach zagrożenie niepewnymi 
warunkami zatrudnienia i złymi 
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warunkami pracy jest duże; wzywa UE i 
państwa członkowskie do ustanowienia 
warunków ramowych służących 
stworzeniu struktur reprezentacji w 
nowych branżach; wzywa Komisję do 
wspierania wymiany najlepszych praktyk 
w całej UE;

warunkami pracy jest duże; wzywa UE i 
państwa członkowskie do ustanowienia 
warunków ramowych służących 
stworzeniu struktur reprezentacji w 
nowych branżach, do dalszego 
wzmocnienia procedur informowania 
pracowników i konsultacji z nimi, a także
do wspierania wymiany najlepszych 
praktyk w całej UE oraz powstania 
europejskich rad zakładowych;

Or. de

Poprawka 70
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. stwierdza, że z powodu niskiego 
stopnia zorganizowania po stronie 
pracowników i pracodawców w nowych 
branżach zagrożenie niepewnymi 
warunkami zatrudnienia i złymi warunkami 
pracy jest duże; wzywa UE i państwa 
członkowskie do ustanowienia warunków 
ramowych służących stworzeniu struktur 
reprezentacji w nowych branżach; wzywa 
Komisję do wspierania wymiany 
najlepszych praktyk w całej UE;

12. stwierdza, że często niski stopień
zorganizowania po stronie pracowników 
i pracodawców w nowych branżach może 
spowodować zagrożenie niekorzystnymi 
warunkami zatrudnienia i gorszymi
warunkami pracy; wzywa UE i państwa 
członkowskie do ustanowienia warunków 
ramowych służących stworzeniu struktur 
reprezentacji w nowych branżach; wzywa 
Komisję do wspierania wymiany 
najlepszych praktyk w całej UE;

Or. de

Poprawka 71
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. stwierdza, że z powodu niskiego 
stopnia zorganizowania po stronie 
pracowników i pracodawców w nowych 

12. stwierdza, że z powodu niższego
stopnia zorganizowania po stronie 
pracowników i pracodawców w nowych 
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branżach zagrożenie niepewnymi 
warunkami zatrudnienia i złymi 
warunkami pracy jest duże; wzywa UE i
państwa członkowskie do ustanowienia 
warunków ramowych służących 
stworzeniu struktur reprezentacji w 
nowych branżach; wzywa Komisję do 
wspierania wymiany najlepszych praktyk 
w całej UE;

branżach zagrożenie niepewnymi 
warunkami zatrudnienia i złymi 
warunkami pracy jest większe; wzywa 
państwa członkowskie do ustanowienia 
warunków ramowych służących 
stworzeniu struktur reprezentacji w 
nowych branżach; wzywa Komisję do 
wspierania wymiany najlepszych praktyk 
w całej UE;

Or. nl

Poprawka 72
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. stwierdza, że z powodu niskiego 
stopnia zorganizowania po stronie 
pracowników i pracodawców w nowych 
branżach zagrożenie niepewnymi 
warunkami zatrudnienia i złymi warunkami 
pracy jest duże; wzywa UE i państwa 
członkowskie do ustanowienia warunków 
ramowych służących stworzeniu struktur 
reprezentacji w nowych branżach; wzywa 
Komisję do wspierania wymiany 
najlepszych praktyk w całej UE;

12. stwierdza, że z powodu niskiego 
stopnia zorganizowania po stronie 
pracowników i pracodawców w niektórych
branżach niektórych państw 
członkowskich nie można wykluczyć 
zagrożenia niepewnymi warunkami 
zatrudnienia i słabymi warunkami pracy i 
dlatego wzywa partnerów społecznych do 
zorganizowania się i wzywa Komisję do 
wspierania wymiany najlepszych praktyk 
w całej UE;

Or. en

Poprawka 73
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12 a. apeluje do państw członkowskich o 
wymianę doświadczeń i wiedzy 
praktycznej na temat przeciwdziałania 
zmianom klimatu oraz gospodarczych, 
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społecznych i środowiskowych skutków 
zmian klimatu; zachęca Komisję do 
opracowania nowego zestawu wskaźników 
służących pomiarowi dobrobytu i 
dobrostanu w ramach nowej 
horyzontalnej koncepcji „jakości życia” w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
polityka środowiskowa, społeczna, 
edukacyjna, zdrowotna, a także jakość 
miejsc pracy w UE i w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 74
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12 a. wzywa państwa członkowskie, by w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
sporządziły zintegrowane plany oceny 
operacji ekologicznych przemian zarówno 
na poziomie lokalnym, jak i krajowym;

Or. el

Poprawka 75
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12 b. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
otwartej metody współpracy i wymiany 
najlepszych praktyk odnośnie do 
zrównoważonego rozwoju, ekologicznych 
miejsc pracy i uczenia się przez całe życie, 
by zapewnić pomyślne i skuteczne 
zarządzanie transformacją gospodarki, a 
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co za tym idzie zarządzanie nowymi 
potrzebami w zakresie szkolenia oraz 
niekorzystnymi skutkami społecznymi 
wynikającymi z rodzaju tej transformacji;

Or. el

Poprawka 76
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12 c. wzywa partnerów społecznych do 
ustanowienia mechanizmów udziału 
pracowników w strategii zrównoważonego 
rozwoju, proponując, a następnie 
przyjmując rozwiązania polityczne 
zmierzające do wzmocnienia skutecznego 
udziału odnośnie do trwałej mobilności 
pracowników i ekologicznego wzrostu;

Or. el

Poprawka 77
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa partnerów społecznych do 
otwarcia się na nowe branże i stworzenia 
strategii służących włączeniu 
stowarzyszeń branżowych w partnerstwo 
społeczne oraz wspieraniu udziału kobiet 
w strukturach przedstawicielskich 
zdominowanych przez mężczyzn;

skreślony

Or. en
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Poprawka 78
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa partnerów społecznych do 
otwarcia się na nowe branże i stworzenia 
strategii służących włączeniu stowarzyszeń 
branżowych w partnerstwo społeczne oraz 
wspieraniu udziału kobiet w strukturach 
przedstawicielskich zdominowanych przez 
mężczyzn;

13. wzywa partnerów społecznych do 
otwarcia się na nowe branże i stworzenia 
strategii służących włączeniu stowarzyszeń 
branżowych w partnerstwo społeczne;

Or. nl

Poprawka 79
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa UE i państwa członkowskie, 
aby w przyszłości powiązały publiczne 
wsparcie dla nowych dziedzin produkcji z 
minimalnymi standardami socjalnymi 
oraz stworzeniem struktur 
przedstawicielskich takich jak rady 
zakładowe i stowarzyszenia branżowe;

skreślony

Or. nl

Poprawka 80
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa UE i państwa członkowskie, 
aby w przyszłości powiązały publiczne 

14. jest świadomy, że wprowadzenie 
dodatkowych kryteriów przyznawania 
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wsparcie dla nowych dziedzin produkcji z 
minimalnymi standardami socjalnymi oraz 
stworzeniem struktur przedstawicielskich 
takich jak rady zakładowe i stowarzyszenia 
branżowe;

prowadzi do dużych obciążeń 
biurokratycznych przedsiębiorstw; dlatego 
wzywa UE i państwa członkowskie, aby 
dodatkowo powiązały publiczne wsparcie 
dla nowych dziedzin produkcji z 
minimalnymi standardami socjalnymi oraz 
stworzeniem struktur przedstawicielskich,
takich jak rady zakładowe i stowarzyszenia 
branżowe, jedynie tam, gdzie jest to 
bezwzględnie konieczne;

Or. de

Poprawka 81
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa UE i państwa członkowskie, 
aby w przyszłości powiązały publiczne 
wsparcie dla nowych dziedzin produkcji z 
minimalnymi standardami socjalnymi oraz 
stworzeniem struktur przedstawicielskich 
takich jak rady zakładowe i stowarzyszenia 
branżowe;

14. wzywa UE i państwa członkowskie, 
aby w przyszłości powiązały publiczne 
wsparcie dla nowych dziedzin produkcji, a 
także zamówienia publiczne, z 
minimalnymi standardami socjalnymi – w 
szczególności z wymogiem układów 
zbiorowych i dotrzymywaniem ich – oraz 
stworzeniem struktur przedstawicielskich 
takich jak rady zakładowe i stowarzyszenia 
branżowe;

Or. de

Poprawka 82
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa UE i państwa członkowskie, 
aby w przyszłości powiązały publiczne 
wsparcie dla nowych dziedzin produkcji z 
minimalnymi standardami socjalnymi oraz 

14. wzywa UE i państwa członkowskie, 
aby powiązały dotacje publiczne z 
minimalnymi standardami socjalnymi oraz 
aby dokonały postępów w tworzeniu 
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stworzeniem struktur przedstawicielskich 
takich jak rady zakładowe i 
stowarzyszenia branżowe;

organów przedstawicielskich partnerów 
społecznych;

Or. en

Poprawka 83
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE do stworzenia ram 
służących przewidywaniu zmian i 
restrukturyzacji, gwarantujących 
wszystkim dotkniętym pracownikom 
prawo uczestnictwa w programach szkoleń 
i uczenia się przez całe życie; wzywa 
państwa członkowskie, pracodawców 
i pracowników, aby uznali zarządzanie 
umiejętnościami, szkolenia i uczenie się 
przez całe życie za wspólną 
odpowiedzialność, zgodnie z 
porozumieniem ramowym partnerów 
społecznych z 2002 r. w sprawie uczenia 
się przez całe życie;

15. wzywa UE do stworzenia ram 
służących przewidywaniu zmian i 
restrukturyzacji, gwarantujących w sposób 
wiążący wszystkim dotkniętym 
pracownikom prawo uczestnictwa w 
programach szkoleń i uczenia się przez 
całe życie; wzywa państwa członkowskie, 
pracodawców i pracowników, aby uznali 
zarządzanie umiejętnościami, szkolenia i 
uczenie się przez całe życie za wspólną 
odpowiedzialność, zgodnie z 
porozumieniem ramowym partnerów 
społecznych z 2002 r. w sprawie uczenia 
się przez całe życie;

Or. de

Poprawka 84
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE do stworzenia ram 
służących przewidywaniu zmian i 
restrukturyzacji, gwarantujących 
wszystkim dotkniętym pracownikom 
prawo uczestnictwa w programach szkoleń 
i uczenia się przez całe życie; wzywa 
państwa członkowskie, pracodawców 

15. wzywa UE do stworzenia ram 
służących przewidywaniu zmian i 
restrukturyzacji produkcji, gwarantujących 
wszystkim dotkniętym pracownikom 
prawo uczestnictwa w programach szkoleń 
i uczenia się przez całe życie; wzywa 
państwa członkowskie, pracodawców 
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i pracowników, aby uznali zarządzanie 
umiejętnościami, szkolenia i uczenie się 
przez całe życie za wspólną 
odpowiedzialność, zgodnie z 
porozumieniem ramowym partnerów 
społecznych z 2002 r. w sprawie uczenia 
się przez całe życie;

i pracowników, aby uznali zarządzanie 
umiejętnościami, szkolenia i uczenie się 
przez całe życie za wspólną 
odpowiedzialność, zgodnie z 
porozumieniem ramowym partnerów 
społecznych z 2002 r. w sprawie uczenia 
się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 85
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE do stworzenia ram 
służących przewidywaniu zmian i 
restrukturyzacji, gwarantujących 
wszystkim dotkniętym pracownikom 
prawo uczestnictwa w programach 
szkoleń i uczenia się przez całe życie;
wzywa państwa członkowskie, 
pracodawców i pracowników, aby uznali 
zarządzanie umiejętnościami, szkolenia i 
uczenie się przez całe życie za wspólną 
odpowiedzialność, zgodnie z 
porozumieniem ramowym partnerów 
społecznych z 2002 r. w sprawie uczenia 
się przez całe życie;

15. wzywa państwa członkowskie, 
pracodawców i pracowników, aby uznali 
zarządzanie umiejętnościami, szkolenia i 
uczenie się przez całe życie za wspólną 
odpowiedzialność, zgodnie z 
porozumieniem ramowym partnerów 
społecznych z 2002 r. w sprawie uczenia 
się przez całe życie;

Or. nl

Poprawka 86
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca uwagę, że szkolenia i uczenie 
się przez całe życie dla pracowników, 
których dotykają przeobrażenia w 
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przedsiębiorstwie lub w przemysłowych 
procesach produkcyjnych również 
prowadzą do powstawania nowych miejsc 
pracy;

Or. sv

Poprawka 87
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zaznacza, że państwa członkowskie 
muszą dostosować swoje systemy 
szkolenia i kształcenia, aby 
zagwarantować, że możliwe będzie 
dostosowanie umiejętności siły roboczej do 
wolnorynkowego zapotrzebowania 
zrównoważonej gospodarki stworzonej 
w oparciu o koncepcje szkolenia, którego 
podstawą są kompetencje;

16. zaznacza, że państwa członkowskie 
muszą dostosować swoje systemy 
szkolenia i kształcenia, aby 
zagwarantować, że możliwe będzie 
dostosowanie umiejętności siły roboczej do 
wolnorynkowego zapotrzebowania 
zrównoważonej gospodarki stworzonej 
w oparciu o koncepcje szkolenia, którego 
podstawą są kompetencje; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę Komisji „Nowe umiejętności w 
nowych miejscach pracy” i uznaje 
współpracę z państwami członkowskimi za 
pierwszy krok we właściwym kierunku; 
zwraca jednak uwagę, że ta inicjatywa 
musi być ściślej związana z celami 
określonymi w decyzji Rady w sprawie 
zrównoważonego rozwoju i kontynuowana 
w postaci konkretnych działań 
podejmowanych zarówno na szczeblu UE, 
jak i w państwach członkowskich UE;

Or. de

Poprawka 88
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. zaznacza, że państwa członkowskie 
muszą dostosować swoje systemy 
szkolenia i kształcenia, aby 
zagwarantować, że możliwe będzie 
dostosowanie umiejętności siły roboczej do 
wolnorynkowego zapotrzebowania 
zrównoważonej gospodarki stworzonej 
w oparciu o koncepcje szkolenia, którego 
podstawą są kompetencje;

16. zaznacza, że państwa członkowskie 
muszą dostosować swoje systemy 
szkolenia i kształcenia, aby 
zagwarantować, że możliwe będzie 
dostosowanie umiejętności siły roboczej do 
wolnorynkowego zapotrzebowania 
bardziej zrównoważonej gospodarki;

Or. en

Poprawka 89
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16 a. ubolewa nad faktem, że sztandarowa 
inicjatywa strategii UE 2020 „Młodzież w 
drodze” wyklucza młodych ludzi, którzy 
nie studiują na uczelniach wyższych; 
podkreśla, że aby dokonać rzeczywistych 
zmian, inicjatywa ta musi koncentrować 
się na tych młodych ludziach, którzy 
obecnie mają najmniejsze szanse i są 
zagrożeni ubóstwem;

Or. en

Poprawka 90
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16 a. wzywa państwa członkowskie oraz 
partnerów społecznych, by wspólnie 
opracowali i wdrożyli ukierunkowane 
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plany działania na rzecz 
przekwalifikowania pracowników w 
branżach, które ucierpią na skutek 
transformacji ekologicznych lokalnych 
gospodarek, w celu zapewnienia im 
dostępu do nowych ekologicznych miejsc 
pracy;

Or. el

Poprawka 91
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16 a. wzywa do stworzenia obserwatorium 
miejsc pracy, by przeprowadzić analizę 
konkretnych przyszłych miejsc pracy, 
które umożliwiłyby lepsze przystosowanie 
się pierwotnych profili wykształcenia i 
kształcenia się przez całe życie;

Or. fr

Poprawka 92
Corina Creţu

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
dostosowały oferty szkoleń i strategie na 
rzecz uczenia się przez całe życie do 
potrzeb starszych pracowników, aby 
zagwarantować wysoki udział także 
pracowników w wieku powyżej 55 lat; 

wzywa państwa członkowskie, aby 
zwalczały dyskryminację z uwagi na wiek i
dostosowały oferty szkoleń i strategie na 
rzecz uczenia się przez całe życie do 
potrzeb starszych pracowników, aby 
zagwarantować wysoki udział także 
pracowników w wieku powyżej 55 lat, w 
tym kobiet powyżej 55 lat; 

Or. ro
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Poprawka 93
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17 a. wzywa UE i państwa członkowskie 
do przyjęcia szczegółowych strategii 
politycznych w zakresie innowacji i 
kreatywności, w szczególności w zakresie 
edukacji i szkoleń, w tym kształcenia 
zawodowego i szkoleń zawodowych, jako 
podstawy ekologicznej gospodarki, 
konkurencyjności i dobrobytu;

Or. en

Poprawka 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17 a. zwraca uwagę, że w czasach kryzysu 
kluczowe znaczenie ma zadbanie o to, aby 
programy podnoszenia kwalifikacji 
wspierały młodych ludzi w dostępie do 
rynku pracy w celu wykorzystania jego 
potencjału;

Or. en

Poprawka 95
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do ustanowienia 

skreślony
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parytetów, ukierunkowanych programów 
rekrutacji, specjalistycznych staży i 
inicjatyw w zakresie szkolenia dla kobiet;

Or. nl

Poprawka 96
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do ustanowienia 
parytetów, ukierunkowanych programów 
rekrutacji, specjalistycznych staży i 
inicjatyw w zakresie szkolenia dla kobiet;

skreślony

Or. pl

Poprawka 97
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do ustanowienia 
parytetów, ukierunkowanych programów 
rekrutacji, specjalistycznych staży i 
inicjatyw w zakresie szkolenia dla kobiet;

18. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do ustanowienia 
parytetów, ukierunkowanych programów 
rekrutacji, specjalistycznych staży i 
inicjatyw w zakresie szkolenia dla kobiet, 
migrantów, osób długotrwale 
bezrobotnych i innych osób 
dyskryminowanych przez rynek pracy;

Or. de
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Poprawka 98
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do ustanowienia 
parytetów, ukierunkowanych programów 
rekrutacji, specjalistycznych staży i 
inicjatyw w zakresie szkolenia dla kobiet;

18. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zapewnienia 
mężczyznom i kobietom równych szans w 
zakresie edukacji, szkoleń, programów 
rekrutacji i staży bez dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 99
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie i
partnerów społecznych do ustanowienia 
parytetów, ukierunkowanych programów 
rekrutacji, specjalistycznych staży i 
inicjatyw w zakresie szkolenia dla kobiet;

18. wzywa partnerów społecznych do 
ustanowienia parytetów, ukierunkowanych 
programów rekrutacji, specjalistycznych 
staży i inicjatyw w zakresie szkolenia dla 
kobiet;

Or. de

Poprawka 100
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zaleca ukierunkowanie celu 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji na wspieranie zrównoważonej 
gospodarki;

19. zaleca ukierunkowanie celu 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji na wspieranie 
zrównoważonej, społecznej gospodarki ;
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Or. de

Poprawka 101
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zaleca ukierunkowanie celu
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji na wspieranie zrównoważonej 
gospodarki;

19. zaleca ukierunkowanie celów
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji na wspieranie bardziej 
zrównoważonego rozwoju działalności 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 102
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia funduszy przejściowych w 
celu zarządzania zapotrzebowaniem na 
umiejętności, które to fundusze można by 
sfinansować z podatku od transakcji 
finansowych (podatku Tobina), podatków 
od emisji dwutlenku węgla i podatków 
ekologicznych, dochodów z aukcji 
uprawnień do emisji i niewykorzystanych 
uprawnień do emisji na okres od 2008 r. 
do 2013 r.;

skreślony

Or. en

Poprawka 103
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 20 
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Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia funduszy przejściowych w 
celu zarządzania zapotrzebowaniem na 
umiejętności, które to fundusze można by 
sfinansować z podatku od transakcji 
finansowych (podatku Tobina), podatków 
od emisji dwutlenku węgla i podatków 
ekologicznych, dochodów z aukcji 
uprawnień do emisji i niewykorzystanych 
uprawnień do emisji na okres od 2008 r. 
do 2013 r.;

skreślony

Or. nl

Poprawka 104
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia funduszy przejściowych w 
celu zarządzania zapotrzebowaniem na 
umiejętności, które to fundusze można by 
sfinansować z podatku od transakcji 
finansowych (podatku Tobina), podatków 
od emisji dwutlenku węgla i podatków 
ekologicznych, dochodów z aukcji 
uprawnień do emisji i niewykorzystanych 
uprawnień do emisji na okres od 2008 r. do 
2013 r.;

20. wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia funduszy przejściowych w 
celu zarządzania zapotrzebowaniem na 
umiejętności, które to fundusze można by 
sfinansować m.in. z podatków od emisji 
dwutlenku węgla i podatków 
ekologicznych, dochodów z aukcji 
uprawnień do emisji i niewykorzystanych 
uprawnień do emisji na okres od 2008 r. do 
2013 r.;

Or. es

Poprawka 105
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa UE i państwa członkowskie do 
włączenia środków służących wspieraniu 
zdolności przystosowania się do 
zrównoważonej gospodarki do celów 
Europejskiego Funduszu Społecznego;

21. wzywa UE i państwa członkowskie do 
włączenia środków służących wspieraniu 
zdolności przystosowania się do 
zrównoważonej gospodarki do celów 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 
przy zachowaniu pierwszeństwa rozwoju 
infrastruktury;

Or. pl

Poprawka 106
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa UE i państwa członkowskie do 
włączenia środków służących wspieraniu 
zdolności przystosowania się do 
zrównoważonej gospodarki do celów 
Europejskiego Funduszu Społecznego;

21. wzywa UE i państwa członkowskie do 
włączenia wsparcia bardziej 
zrównoważonego rozwoju działalności 
gospodarczej do celów Europejskiego 
Funduszu Społecznego;

Or. en

Poprawka 107
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

21 a. odnotowuje potrzebę przeznaczenia 
dodatkowego finansowania na 
przeprowadzenie ukierunkowanych badań 
regionach UE znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, by określić 
strategiczne cele oraz rodzaj środków 
koniecznych do stworzenia korzystnych 
warunków rozwoju zrównoważonych 
lokalnych gospodarek, z konkretnymi 
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celami stworzenia nowych ekologicznych 
miejsc pracy oraz zintegrowanych 
środków przyciągnięcia nowych 
ekologicznych przedsiębiorstw oraz 
wspierania już istniejących; 

Or. el

Poprawka 108
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

21 b. podkreśla, że celowe instrumenty na 
rzecz transformacji ekologicznej UE dla 
najmniej uprzywilejowanych regionów to 
jeden z najbardziej korzystnych 
instrumentów osiągnięcia strategicznych 
celów konwergencji regionalnej i 
spójności terytorialnej; 

Or. el

Poprawka 109
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. przypomina, że wymiar odnoszący się 
do zrównoważonego rozwoju nie powinien 
się ograniczać do szkolenia w zawodach 
związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, ale należy go włączyć do 
wszystkich programów szkoleń i uczynić 
zasadniczym warunkiem przyznania 
finansowania;

22. przypomina, że wymiar odnoszący się 
do zrównoważonego rozwoju nie powinien 
się ograniczać do szkolenia w zawodach 
związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, ale należy go włączyć do 
wszystkich programów szkoleń;

Or. pl
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Poprawka 110
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. przypomina, że wymiar odnoszący się 
do zrównoważonego rozwoju nie powinien 
się ograniczać do szkolenia w zawodach 
związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, ale należy go włączyć do 
wszystkich programów szkoleń i uczynić 
zasadniczym warunkiem przyznania 
finansowania;

22. przypomina, że wymiar odnoszący się 
do zrównoważonego rozwoju nie powinien 
się ograniczać do szkolenia w zawodach 
związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, ale należy go włączyć do 
wszystkich programów szkoleń;

Or. es

Poprawka 111
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. przypomina, że wymiar odnoszący się 
do zrównoważonego rozwoju nie powinien 
się ograniczać do szkolenia w zawodach 
związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, ale należy go włączyć do 
wszystkich programów szkoleń i uczynić 
zasadniczym warunkiem przyznania 
finansowania;

22. przypomina, że wymiar odnoszący się 
do zrównoważonego rozwoju nie powinien 
się ograniczać do szkolenia w zawodach 
związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, ale należy go włączyć do 
wszystkich programów szkoleń;

Or. nl

Poprawka 112
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. przypomina, że wymiar odnoszący się 
do zrównoważonego rozwoju nie powinien 
się ograniczać do szkolenia w zawodach 
związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, ale należy go włączyć do 
wszystkich programów szkoleń i uczynić 
zasadniczym warunkiem przyznania 
finansowania;

22. przypomina, że wymiar odnoszący się 
do zrównoważonego rozwoju nie powinien 
się ograniczać do szkolenia w zawodach 
związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, ale należy go włączyć do 
wszystkich programów szkoleń;

Or. en

Poprawka 113
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że przejście na nową 
gospodarkę nie powinno służyć za pretekst 
do ograniczania różnych środków 
wspierających równe traktowanie, 
natomiast należy je postrzegać jako 
wyjątkową okazję do poprawy udziału 
kobiet w rynku pracy UE, ponieważ 
stanowi on konieczny warunek 
zagwarantowania zrównoważonego 
wzrostu, optymalnego rozwoju potencjału 
miejsc pracy i wzmocnienia 
konkurencyjności;

Or. sv

Poprawka 114
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22 a. wzywa państwa członkowskie do 
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uwzględnienia w swych szkoleniach, 
edukacji i kształceniu się przez całe życie 
pojęcia zrównoważonej gospodarki;

Or. fr

Poprawka 115
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa UE i państwa członkowskie do 
stworzenia warunków ramowych 
do sprawiedliwej społecznie transformacji, 
które zminimalizują zagrożenia związane 
z transformacją dla wszystkich 
pracowników i zoptymalizują korzyści;

23. zwraca uwagę, że bardziej 
zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej może wiązać się ze zmianami 
w całych sektorach przemysłu, takich jak 
sektor elektrowni węglowych, jeżeli na 
przykład technologie wychwytywania i 
składowania węgla okażą się 
nieodpowiednie do szerokiego 
wykorzystania; wzywa UE i państwa 
członkowskie do stworzenia warunków 
ramowych do sprawiedliwej społecznie 
transformacji, które zminimalizują 
negatywne ryzyko związane 
z transformacją;

Or. en

Poprawka 116
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa UE i państwa członkowskie do 
stworzenia warunków ramowych 
do sprawiedliwej społecznie transformacji, 
które zminimalizują zagrożenia związane 
z transformacją dla wszystkich 
pracowników i zoptymalizują korzyści;

23. wzywa UE i państwa członkowskie do 
stworzenia warunków ramowych 
do sprawiedliwej społecznie transformacji, 
które zminimalizują zagrożenia związane 
z transformacją dla wszystkich 
pracowników i zoptymalizują korzyści; 
podkreśla, że transformacja sprawiedliwa 
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pod względem społecznym stanowi 
podstawowy składnik zrównoważonego 
rozwoju oraz warunek konieczny poparcia 
przemian przez obywateli europejskich;

Or. de

Poprawka 117
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa UE i państwa członkowskie do 
stworzenia warunków ramowych 
do sprawiedliwej społecznie transformacji, 
które zminimalizują zagrożenia związane 
z transformacją dla wszystkich 
pracowników i zoptymalizują korzyści;

23. wzywa UE i państwa członkowskie do 
stworzenia warunków ramowych 
do sprawiedliwej społecznie transformacji, 
które zminimalizują zagrożenia związane 
z transformacją dla wszystkich 
pracowników i zoptymalizują korzyści; 
zwraca uwagę, że standardy społeczne 
sprawiedliwej transformacji muszą 
obejmować standardy w zakresie polityki 
wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 118
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa UE i państwa członkowskie do
stworzenia warunków ramowych
do sprawiedliwej społecznie transformacji, 
które zminimalizują zagrożenia związane 
z transformacją dla wszystkich 
pracowników i zoptymalizują korzyści;

23. wzywa UE i państwa członkowskie do 
dążenia do sprawiedliwej społecznie 
transformacji, które zminimalizują 
zagrożenia związane z transformacją dla 
wszystkich pracowników i zoptymalizują 
korzyści;

Or. nl
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Poprawka 119
Corina Creţu

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa UE i państwa członkowskie do
stworzenia warunków ramowych 
do sprawiedliwej społecznie transformacji, 
które zminimalizują zagrożenia związane 
z transformacją dla wszystkich 
pracowników i zoptymalizują korzyści; 

23. apeluje do UE i państw członkowskich 
o zapobieżenie pojawienia się społecznych 
ofiar przejścia na zrównoważoną 
gospodarkę i o stworzenie warunków 
ramowych do sprawiedliwej społecznie 
transformacji, które zminimalizują 
zagrożenia związane z transformacją dla 
wszystkich pracowników i zoptymalizują 
korzyści; 

Or. ro

Poprawka 120
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że koszty braku zarządzania 
transformacją wielokrotnie przewyższają
spodziewane inwestycje; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie i partnerów 
społecznych do wspólnego wzięcia 
odpowiedzialności za zapobiegawcze 
zarządzanie transformacją;

24. podkreśla, że koszty braku zarządzania 
transformacją mogą wielokrotnie 
przewyższać spodziewane inwestycje; 
wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do wspólnego 
wzięcia odpowiedzialności za 
zapobiegawcze zarządzanie transformacją;

Or. en

Poprawka 121
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

24 a. podkreśla potrzebę włączenia 
zrównoważonej gospodarki w ramy 
odpowiedzialności korporacyjnej i 
społeczno-środowiskowej, a także 
możliwość promowania kultury 
zrównoważonego rozwoju i 
zrównoważonej gospodarki poprzez 
programy szkoleń w kontekście społecznej 
odpowiedzialności korporacyjnej; 

Or. el

Poprawka 122
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. przypomina, że promowanie i 
wspieranie układów zbiorowych mających 
na celu przewidywanie zmian i uniknięcie 
zwolnień i redukcji, wraz ze 
wzmocnieniem zabezpieczenia 
społecznego, systemami wspierania 
dochodów i proaktywnymi sektorowymi 
inicjatywami w zakresie szkoleń, są 
środkami zapobiegawczymi 
o decydującym znaczeniu;

25. przypomina, że promowanie i 
wspieranie układów zbiorowych mających 
na celu przewidywanie zmian i uniknięcie 
bezrobocia, wraz ze wzmocnieniem 
zabezpieczenia społecznego, systemami 
wspierania dochodów i proaktywnymi 
sektorowymi inicjatywami w zakresie 
szkoleń, są środkami zapobiegawczymi 
o decydującym znaczeniu;

Or. en

Poprawka 123
Corina Creţu

Projekt rezolucji
Ustęp 25 

Projekt rezolucji Poprawka

25. przypomina, że promowanie i 
wspieranie układów zbiorowych mających 

25. przypomina, że tworzenie koniecznych 
warunków dla pracowników, by 
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na celu przewidywanie zmian i uniknięcie 
zwolnień i redukcji, wraz ze 
wzmocnieniem zabezpieczenia 
społecznego, systemami wspierania 
dochodów i proaktywnymi sektorowymi 
inicjatywami w zakresie szkoleń, są 
środkami zapobiegawczymi 
o decydującym znaczeniu; 

podejmowali dalsze szkolenia i 
dostosowywali się do nowych 
ekologicznych technologii w celu 
zapobieżenia utracie pracy, oraz
promowanie i wspieranie układów 
zbiorowych mających na celu 
przewidywanie zmian i uniknięcie 
zwolnień i redukcji, wraz ze 
wzmocnieniem zabezpieczenia 
społecznego, systemami wspierania 
dochodów i proaktywnymi sektorowymi 
inicjatywami w zakresie szkoleń, są 
środkami zapobiegawczymi 
o decydującym znaczeniu; 

Or. ro

Poprawka 124
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję Europejską do 
wspierania na poziomie europejskim 
badań w zakresie miejsc pracy przyszłości, 
by zapobiegać zwolnieniom ze względów 
ekonomicznych i utrzymać miejsca pracy 
w UE;

Or. fr

Poprawka 125
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

25 α. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i partnerów społecznych do 
włączenia podstawowych zagadnień 
środowiskowych do dialogu społecznego, 
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na wszystkich poziomach konsultacji, z 
położeniem akcentu na negocjacje 
sektorowe;

Or. el

Poprawka 126
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

25 b. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i partnerów społecznych do 
rozwijania programów szkoleń na 
wszystkich poziomach, z położeniem 
akcentu na konsumentów i pracowników, 
z myślą o promowaniu kultury 
zrównoważonego rozwoju i świadomości 
na temat zagadnień środowiskowych;

Or. el

Poprawka 127
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 25 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

25 c. podkreśla potrzebę bliskiej i 
skutecznej współpracy organizacji 
międzynarodowych i ich dopełniania się, a 
także apeluje do Międzynarodowej 
Organizacji Handlu o podjęcie działań 
dotyczących wymiaru społecznego i 
środowiskowego w inwestycjach i handlu;

Or. el
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Poprawka 128
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że aby transformacja była 
sprawiedliwa społecznie, pracownicy 
muszą odegrać w tym procesie rolę opartą 
na uczestnictwie i partnerstwie; wzywa 
do zaangażowania „przedstawicieli ds. 
ekologii” związków zawodowych w 
przedsiębiorstwach, którzy to 
przedstawiciele aktywnie uczestniczyliby 
w „ekologizacji” ich miejsc pracy, 
przedsiębiorstw i branż;

26. podkreśla, że aby transformacja była 
sprawiedliwa społecznie, pracownicy 
muszą odegrać w tym procesie rolę opartą 
na uczestnictwie i partnerstwie; wzywa 
do zaangażowania „przedstawicieli ds. 
ekologii” pracowników w 
przedsiębiorstwach, którzy to 
przedstawiciele aktywnie uczestniczyliby 
w „ekologizacji” ich miejsc pracy, 
przedsiębiorstw i branż;

Or. nl

Poprawka 129
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że aby transformacja była 
sprawiedliwa społecznie, pracownicy 
muszą odegrać w tym procesie rolę opartą 
na uczestnictwie i partnerstwie; wzywa 
do zaangażowania „przedstawicieli ds. 
ekologii” związków zawodowych w 
przedsiębiorstwach, którzy to 
przedstawiciele aktywnie uczestniczyliby w
„ekologizacji” ich miejsc pracy, 
przedsiębiorstw i branż;

26. podkreśla, że aby transformacja była 
sprawiedliwa społecznie, pracownicy 
muszą odegrać w tym procesie rolę opartą 
na uczestnictwie i partnerstwie; wzywa 
przedsiębiorstwa do przyjęcia propozycji
związków zawodowych dotyczącej 
„ekologizacji” ich miejsc pracy, 
przedsiębiorstw i branż;

Or. es

Poprawka 130
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 26 
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Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że aby transformacja była 
sprawiedliwa społecznie, pracownicy 
muszą odegrać w tym procesie rolę opartą 
na uczestnictwie i partnerstwie; wzywa 
do zaangażowania „przedstawicieli ds. 
ekologii” związków zawodowych w 
przedsiębiorstwach, którzy to 
przedstawiciele aktywnie uczestniczyliby w 
„ekologizacji” ich miejsc pracy, 
przedsiębiorstw i branż;

26. podkreśla, że aby transformacja była 
sprawiedliwa społecznie, pracownicy 
powinni odegrać w tym procesie rolę 
opartą na uczestnictwie i partnerstwie; 
apeluje o aktywne zaangażowanie 
wszystkich partnerów społecznych na 
rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju
ich miejsc pracy, przedsiębiorstw i branż;

Or. en

Poprawka 131
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że aby transformacja była 
sprawiedliwa społecznie, pracownicy 
muszą odegrać w tym procesie rolę opartą 
na uczestnictwie i partnerstwie; wzywa do 
zaangażowania "przedstawicieli ds. 
ekologii" związków zawodowych w 
przedsiębiorstwach, którzy to 
przedstawiciele aktywnie uczestniczyliby w 
"ekologizacji" ich miejsc pracy, 
przedsiębiorstw i branż;

26. podkreśla, że aby transformacja była 
sprawiedliwa społecznie, pracownicy 
muszą odegrać w tym procesie rolę opartą 
na uczestnictwie i partnerstwie;

Or. pl

Poprawka 132
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa państwa członkowskie i 27. wzywa państwa członkowskie i 
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partnerów społecznych do zorganizowanej 
współpracy z zainteresowanymi stronami 
działającymi na rzecz ochrony środowiska, 
w tym organizacjami pozarządowymi, w 
zarządzaniu transformacją;

partnerów społecznych do zorganizowanej 
współpracy z zainteresowanymi stronami 
działającymi na rzecz ochrony środowiska, 
w tym organizacjami pozarządowymi, w 
zarządzaniu transformacją; zwraca się do 
Komisji o ulepszenie trwającego dialogu 
społecznego ze związkami zawodowymi i 
obywatelami poprzez priorytetowe 
potraktowanie również perspektywy 
środowiskowej;

Or. en

Poprawka 133
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zorganizowanej
współpracy z zainteresowanymi stronami 
działającymi na rzecz ochrony środowiska, 
w tym organizacjami pozarządowymi, w 
zarządzaniu transformacją;

27. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do współpracy 
z ekspertami i zainteresowanymi stronami 
działającymi na rzecz ochrony środowiska, 
w tym organizacjami pozarządowymi, w 
zarządzaniu transformacją w kierunku 
bardziej zrównoważonych sposobów 
produkcji;

Or. en

Poprawka 134
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zorganizowanej 
współpracy z zainteresowanymi stronami 
działającymi na rzecz ochrony środowiska, 
w tym organizacjami pozarządowymi, w 
zarządzaniu transformacją;

27. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do 
zorganizowanego zasięgnięcia opinii 
ekspertów w dziedzinie ochrony 
środowiska na temat zarządzania
transformacją;
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Or. nl

Poprawka 135
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

27 a. wzywa UE, by – z pomocą partnerów 
społecznych – podjęła systematyczny 
dialog w ramach swych stosunków 
zewnętrznych z myślą o podobnym 
podejściu do zrównoważonego rozwoju w 
innych częściach świata, aby 
zagwarantować te same warunki rozwoju i 
zapewnić, że nie jest zagrożona 
konkurencyjność przemysłowa. 
Zapewnienie uczciwej konkurencji w 
ekologicznych sektorach branży 
produkcyjnej będzie miało korzystne 
skutki jeśli chodzi o poprawę ochrony i 
warunków pracy pracowników sektora 
ekologicznego; 

Or. el

Poprawka 136
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

27 b. wzywa Komisje, państwa 
członkowskie i partnerów społecznych do 
podjęcia wysiłków w celu skutecznego 
zajęcia się niekorzystnym skutkami 
restrukturyzacji, zarówno w gospodarce 
lokalnej , jak i w zatrudnieniu. Podkreśla 
potrzebę upowszechniania wytycznych 
dotyczących zarządzania transformacją i 
jej skutkami społecznymi;
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Or. el


