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Poprawka 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 145 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej stanowi, że państwa 
członkowskie i Unia działają w celu 
wypracowania strategii dla zatrudnienia, 
a w szczególności w celu wsparcia siły 
roboczej wykwalifikowanej, przeszkolonej 
i zdolnej do dostosowania się, jak również 
rynków pracy dostosowujących się do
zmian gospodarczych, mając na względzie 
osiągnięcie celów określonych w artykule 
3 Traktatu o Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie, uwzględniając praktyki 
krajowe związane z funkcjami partnerów 
społecznych, uważają wspieranie 
zatrudnienia za przedmiot wspólnego 
zainteresowania i koordynują swoje 
działania w tym względzie w ramach 
Rady, zgodnie z artykułem 148 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(1) Artykuł 145 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej stanowi, że państwa 
członkowskie i Unia działają w celu 
wypracowania strategii dla zatrudnienia, 
a w szczególności w celu wsparcia 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
integracji pracowników z rynkami pracy,
które na skutek zmian gospodarczych stały 
się i będą potrzebne, mając na względzie 
osiągnięcie celów określonych w artykule 
3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. de

Poprawka 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że Unia zwalcza 
wykluczenie społeczne i dyskryminację 
oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną, a także przewiduje 
inicjatywy unijne zmierzające do 
zapewnienia koordynacji polityki 
społecznej państw członkowskich. W art. 9 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej przewidziano, że przy 

(2) Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że Unia dąży do 
osiągnięcia pełnego zatrudnienia i 
postępu społecznego, zwalcza wykluczenie 
społeczne i dyskryminację oraz wspiera 
sprawiedliwość społeczną i ochronę 
socjalną, a także przewiduje inicjatywy 
unijne zmierzające do zapewnienia 
koordynacji polityki społecznej państw 
członkowskich. W art. 9 Traktatu o 
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określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane z zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej oraz zwalczaniem 
wykluczenia społecznego.

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przewidziano, że przy określaniu i 
realizacji swoich polityk i działań Unia 
bierze pod uwagę wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej oraz zwalczaniem 
wykluczenia społecznego.

Or. el

Poprawka 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że Unia zwalcza 
wykluczenie społeczne i dyskryminację 
oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną, a także przewiduje 
inicjatywy unijne zmierzające do 
zapewnienia koordynacji polityki 
społecznej państw członkowskich. W art. 9 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej przewidziano, że przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane z zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej oraz zwalczaniem 
wykluczenia społecznego.

(2) Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że Unia zwalcza 
wykluczenie społeczne i dyskryminację 
oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną, a także przewiduje 
inicjatywy unijne zmierzające do 
zapewnienia koordynacji polityki 
społecznej państw członkowskich. W art. 9 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej przewidziano, że przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej oraz 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, a 
także z wysokim poziomem kształcenia, 
szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. de

Poprawka 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że Unia zwalcza 
wykluczenie społeczne i dyskryminację 
oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną, a także przewiduje 
inicjatywy unijne zmierzające do 
zapewnienia koordynacji polityki 
społecznej państw członkowskich. W art. 9 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej przewidziano, że przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane z zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej oraz zwalczaniem 
wykluczenia społecznego.

(2) Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że Unia zwalcza 
wykluczenie społeczne i dyskryminację 
oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną, a także przewiduje 
inicjatywy unijne zmierzające do 
zapewnienia koordynacji polityki 
społecznej państw członkowskich. W art. 9 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej przewidziano, że przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem pełnego i 
godziwego zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej oraz 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, a 
wszystkie państwa członkowskie powinny 
przestrzegać zasady równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę w tym 
samym miejscu pracy.

Or. en

Poprawka 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że Unia zwalcza 
wykluczenie społeczne i dyskryminację 
oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną, a także przewiduje 
inicjatywy unijne zmierzające do 
zapewnienia koordynacji polityki 
społecznej państw członkowskich. W art. 9 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej przewidziano, że przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane z zapewnianiem odpowiedniej 

(2) Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że Unia zwalcza 
wykluczenie społeczne i dyskryminację 
oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną, a także przewiduje 
inicjatywy unijne zmierzające do 
zapewnienia koordynacji polityki 
społecznej państw członkowskich. W art. 9 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej przewidziano, że przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
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ochrony socjalnej oraz zwalczaniem 
wykluczenia społecznego.

poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej,
zwalczaniem wykluczenia społecznego
oraz zapewnianiem wysokiego poziomu 
kształcenia i szkolenia.

Or. en

Poprawka 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zainicjowana w 2000 r. strategia 
lizbońska opierała się na świadomości, że 
w obliczu konkurencji na rynkach 
światowych, rozwoju technologii oraz 
starzenia się społeczeństw konieczne jest 
podniesienie wydajności i 
konkurencyjności UE, przy jednoczesnym 
pogłębianiu spójności społecznej. W 
wyniku przeglądu śródokresowego 
strategię lizbońską odnowiono w 2005 r., 
skupiając się na wzroście oraz zwiększeniu 
ilości i jakości miejsc pracy.

(4) Zainicjowana w 2000 r. strategia 
lizbońska opierała się na świadomości, że 
w obliczu konkurencji na rynkach 
światowych, powiązań i zmian 
gospodarczych, rozwoju technologii oraz 
zmian demograficznych konieczne jest 
utrzymanie wydajności i konkurencyjności 
UE, przy jednoczesnym pogłębianiu 
spójności społecznej. W wyniku przeglądu 
śródokresowego strategię lizbońską 
odnowiono w 2005 r., skupiając się na 
wzroście oraz zwiększeniu ilości i jakości 
miejsc pracy. Ostatecznie nie udało się 
osiągnąć celów strategii lizbońskiej. 
Strategia, która była skoncentrowana na 
konkurencyjności, ograniczaniu kosztów, 
likwidacji państwa opiekuńczego, jeszcze 
bardziej elastycznych rynkach pracy, 
liberalizacji rynków w ogóle, a w 
szczególności deregulacji rynków 
finansowych, pogłębiła nierówność w 
sposobie rozdziału dochodu i zamożności, 
wzrost ubóstwa, wykluczenia społecznego, 
nisko płatnej pracy i niepewności 
zatrudnienia. Nadszedł czas na 
alternatywną strategię Unii Europejskiej 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
sprawiedliwości społecznej i pełnego 
zatrudnienia.

Or. xm
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Poprawka 34
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zainicjowana w 2000 r. strategia 
lizbońska opierała się na świadomości, że 
w obliczu konkurencji na rynkach 
światowych, rozwoju technologii oraz 
starzenia się społeczeństw konieczne jest 
podniesienie wydajności i 
konkurencyjności UE, przy jednoczesnym 
pogłębianiu spójności społecznej. W 
wyniku przeglądu śródokresowego 
strategię lizbońską odnowiono w 2005 r., 
skupiając się na wzroście oraz zwiększeniu 
ilości i jakości miejsc pracy.

(4) Zainicjowana w 2000 r. strategia 
lizbońska opierała się na świadomości, że 
w obliczu konkurencji na rynkach 
światowych, rozwoju technologii oraz 
starzenia się społeczeństw konieczne jest 
podniesienie wydajności i 
konkurencyjności UE, przy jednoczesnym 
pogłębianiu spójności społecznej. W 
wyniku przeglądu śródokresowego 
strategię lizbońską odnowiono w 2005 r., 
skupiając się na wzroście oraz zwiększeniu 
ilości i jakości miejsc pracy. Ostatecznie 
nie udało się osiągnąć celów strategii 
lizbońskiej. Ponieważ koncentrowała się 
ona na konkurencyjności, obniżaniu 
kosztów, likwidacji państwa opiekuńczego, 
jeszcze bardziej elastycznych rynkach 
pracy, ogólnej liberalizacji rynków i 
szczegółowej deregulacji rynków 
finansowych, doprowadziła do 
nierównego podziału dochodów i 
bogactwa, zwiększenia ubóstwa, 
wykluczenia społecznego, pracy o niskim 
wynagrodzeniu oraz niepewności 
zatrudnienia. Teraz nadszedł czas na 
alternatywną strategię Unii Europejskiej 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
sprawiedliwości społecznej i pełnego 
zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zainicjowana w 2000 r. strategia 
lizbońska opierała się na świadomości, że 
w obliczu konkurencji na rynkach 
światowych, rozwoju technologii oraz 
starzenia się społeczeństw konieczne jest
podniesienie wydajności i 
konkurencyjności UE, przy jednoczesnym 
pogłębianiu spójności społecznej. W 
wyniku przeglądu śródokresowego 
strategię lizbońską odnowiono w 2005 r., 
skupiając się na wzroście oraz zwiększeniu 
ilości i jakości miejsc pracy.

(4) Zainicjowana w 2000 r. strategia 
lizbońska opierała się na świadomości, że 
w obliczu konkurencji na rynkach 
światowych, rozwoju technologii oraz 
starzenia się społeczeństw konieczne są
podniesienie wydajności opartej na wiedzy
i konkurencyjności UE oraz odtworzenie 
warunków dla pełnego zatrudnienia, przy 
jednoczesnym pogłębianiu spójności 
społecznej i regionalnej. W wyniku 
przeglądu śródokresowego strategię 
lizbońską odnowiono w 2005 r., skupiając 
się na wzroście oraz zwiększeniu ilości i 
jakości miejsc pracy.

Or. el

Poprawka 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Strategia lizbońska na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia powinna 
przyczynić się do wytyczenia ogólnego 
kierunku polityki gospodarczej i polityki 
zatrudnienia UE. W ramach strategii 
lizbońskiej w 2005 r. Rada przyjęła, a 
następnie w 2008 r. zmieniła ogólne 
wytyczne dotyczące polityki gospodarczej 
i wytyczne w dziedzinie zatrudnienia. Te 
24 wytyczne, określające główne priorytety 
dla całej UE w zakresie reform 
makroekonomicznych, 
mikroekonomicznych oraz rynku pracy 
stanowiły podstawę dla krajowych 
programów reform. Niemniej jednak w 
praktyce okazało się, że w wytycznych nie 
określono wiążących celów na rzecz 
udziału wszystkich mieszkańców Unii 
Europejskiej w społeczeństwie, polityce i 
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związku z tym ich wpływ na krajowe 
procesy kształtowania polityki był 
ograniczony.

kulturze oraz celów w zakresie 
zrównoważonej ekologicznej przebudowy 
gospodarki. W związku z tym ich wpływ 
na krajowe procesy kształtowania polityki 
był ograniczony.

Or. de

Poprawka 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Strategia lizbońska na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia pomogła 
osiągnąć konsensus na temat ogólnego 
kierunku polityki gospodarczej i polityki 
zatrudnienia UE. W ramach strategii 
lizbońskiej w 2005 r. Rada przyjęła5, a 
następnie w 2008 r. zmieniła6 ogólne 
wytyczne dotyczące polityki gospodarczej 
i wytyczne w dziedzinie zatrudnienia. Te 
24 wytyczne, określające główne priorytety 
dla całej UE w zakresie reform 
makroekonomicznych, 
mikroekonomicznych oraz rynku pracy 
stanowiły podstawę dla krajowych 
programów reform. Niemniej jednak w 
praktyce okazało się, że priorytety 
określone w wytycznych nie były 
wystarczająco jasne i nie zostały ze sobą 
wystarczająco wzajemnie powiązane. W 
związku z tym ich wpływ na krajowe 
procesy kształtowania polityki był 
ograniczony.

(5) Strategia lizbońska na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia pomogła 
osiągnąć konsensus na temat ogólnego 
kierunku polityki gospodarczej i polityki 
zatrudnienia UE. W ramach strategii 
lizbońskiej w 2005 r. Rada przyjęła5, a 
następnie w 2008 r. zmieniła6 ogólne 
wytyczne dotyczące polityki gospodarczej 
i wytyczne w dziedzinie zatrudnienia. Te 
24 wytyczne, określające główne priorytety 
dla całej UE w zakresie reform 
makroekonomicznych, 
mikroekonomicznych oraz rynku pracy 
stanowiły podstawę dla krajowych 
programów reform. Niemniej jednak w 
praktyce okazało się, że priorytety 
określone w wytycznych nie były 
wystarczająco jasne i nie zostały ze sobą 
wystarczająco wzajemnie powiązane. W 
związku z tym ich wpływ na krajowe 
procesy kształtowania polityki był 
ograniczony i ostatecznie nie udało się 
osiągnąć podstawowych założeń strategii.

Or. pl
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Poprawka 38
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 39
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Strategia lizbońska na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia pomogła 
osiągnąć konsensus na temat ogólnego 
kierunku polityki gospodarczej i polityki 

(5) Strategia lizbońska na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia pomogła 
osiągnąć konsensus na temat ogólnego 
kierunku polityki gospodarczej i polityki 
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zatrudnienia UE. W ramach strategii 
lizbońskiej w 2005 r.5 Rada przyjęła, a 
następnie w 2008 r.6 zmieniła ogólne 
wytyczne dotyczące polityki gospodarczej 
i wytyczne w dziedzinie zatrudnienia. Te 
24 wytyczne, określające główne priorytety 
dla całej UE w zakresie reform 
makroekonomicznych, 
mikroekonomicznych oraz rynku pracy 
stanowiły podstawę dla krajowych 
programów reform. Niemniej jednak w 
praktyce okazało się, że priorytety 
określone w wytycznych nie były 
wystarczająco jasne i nie zostały ze sobą 
wystarczająco wzajemnie powiązane. W 
związku z tym ich wpływ na krajowe 
procesy kształtowania polityki był 
ograniczony.

zatrudnienia UE. W ramach strategii 
lizbońskiej w 2005 r.5 Rada przyjęła, a 
następnie w 2008 r.6 zmieniła ogólne 
wytyczne dotyczące polityki gospodarczej 
i wytyczne w dziedzinie zatrudnienia. Te 
24 wytyczne, określające główne priorytety 
dla całej UE w zakresie reform 
makroekonomicznych, 
mikroekonomicznych oraz rynku pracy 
stanowiły podstawę dla krajowych 
programów reform. Niemniej jednak w 
praktyce okazało się, że priorytety 
określone w wytycznych nie były 
wystarczająco jasne, nie zostały ze sobą 
wystarczająco wzajemnie powiązane, a 
państwa członkowskie nie przyswoiły tych 
wytycznych. W związku z tym ich wpływ 
na krajowe procesy kształtowania polityki 
był ograniczony.

Or. en

Poprawka 40
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Oprócz nowych inicjatyw 
ustawodawczych UE dotyczących 
zagadnień społecznych Unia Europejska 
musi znacznie usprawnić swoją 
obowiązującą politykę i sposób jej 
wdrażania.

Or. en

Poprawka 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy, który 
rozpoczął się w 2008 r., spowodował 
znaczny spadek zatrudnienia i 
oczekiwanych dochodów oraz doprowadził 
do dramatycznego pogorszenia się stanu 
finansów publicznych. W zmaganiach z 
kryzysem pomógł państwom 
członkowskim europejski plan naprawy 
gospodarczej, częściowo poprzez 
skoordynowany impuls fiskalny, w którym 
euro odegrało rolę gwaranta stabilności 
makroekonomicznej. Walka z kryzysem 
udowodniła, że dzięki skutecznemu 
zapewnieniu ściślejszej koordynacji 
polityki gospodarczej w UE można 
osiągnąć znaczące rezultaty. Kryzys 
uświadomił również istnienie ścisłej 
współzależności między gospodarkami 
państw członkowskich.

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy, który 
rozpoczął się w 2008 r., spowodował 
znaczny spadek zatrudnienia i 
oczekiwanych dochodów oraz doprowadził 
do dramatycznego pogorszenia się stanu 
finansów publicznych. W zmaganiach z 
kryzysem pomógł państwom 
członkowskim europejski plan naprawy 
gospodarczej, częściowo poprzez 
skoordynowany impuls fiskalny, w którym 
euro odegrało rolę gwaranta stabilności 
makroekonomicznej. Walka z kryzysem 
udowodniła, że dzięki skutecznemu 
zapewnieniu ściślejszej koordynacji 
polityki gospodarczej w UE można 
osiągnąć znaczące rezultaty. Kryzys, który 
ciągle postępuje, uświadamia również 
istnienie ścisłej współzależności między 
gospodarkami państw członkowskich oraz 
powoduje konieczność dokonania 
gruntownego przeglądu mechanizmów, 
dla których osiągnięcie celu zatrudnienia i 
celów społecznych będzie pozostawać 
pewnym założeniem.

Or. el

Poprawka 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy, który 
rozpoczął się w 2008 r., spowodował 
znaczny spadek zatrudnienia i 
oczekiwanych dochodów oraz doprowadził 
do dramatycznego pogorszenia się stanu 
finansów publicznych. W zmaganiach z 
kryzysem pomógł państwom 
członkowskim europejski plan naprawy 
gospodarczej, częściowo poprzez 

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy, który 
rozpoczął się w 2008 r., spowodował 
znaczny spadek zatrudnienia i 
oczekiwanych dochodów oraz doprowadził 
do dramatycznego pogorszenia się stanu 
finansów publicznych. W zmaganiach z 
kryzysem pomógł państwom 
członkowskim europejski plan naprawy 
gospodarczej, częściowo poprzez 
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skoordynowany impuls fiskalny, w którym 
euro odegrało rolę gwaranta stabilności 
makroekonomicznej. Walka z kryzysem 
udowodniła, że dzięki skutecznemu 
zapewnieniu ściślejszej koordynacji 
polityki gospodarczej w UE można 
osiągnąć znaczące rezultaty. Kryzys
uświadomił również istnienie ścisłej 
współzależności między gospodarkami
państw członkowskich.

skoordynowany impuls fiskalny, w którym 
euro odegrało rolę gwaranta stabilności 
makroekonomicznej. Walka z kryzysem 
udowodniła, że dzięki skutecznemu 
zapewnieniu ściślejszej koordynacji 
polityki gospodarczej w UE można byłoby 
osiągnąć znaczące rezultaty. Ponadto 
kryzys uświadomił, że rynek wewnętrzny 
należy pilnie uzupełnić o Unię społeczną i 
ekologiczną, aby mniej osób musiało być 
dotkniętych skutkami przyszłych 
kapitalistycznych kryzysów.

Or. de

Poprawka 43
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy, który 
rozpoczął się w 2008 r., spowodował 
znaczny spadek zatrudnienia i 
oczekiwanych dochodów oraz doprowadził 
do dramatycznego pogorszenia się stanu 
finansów publicznych. W zmaganiach z 
kryzysem pomógł państwom 
członkowskim europejski plan naprawy 
gospodarczej, częściowo poprzez 
skoordynowany impuls fiskalny, w którym 
euro odegrało rolę gwaranta stabilności 
makroekonomicznej. Walka z kryzysem 
udowodniła, że dzięki skutecznemu 
zapewnieniu ściślejszej koordynacji 
polityki gospodarczej w UE można 
osiągnąć znaczące rezultaty. Kryzys 
uświadomił również istnienie ścisłej 
współzależności między gospodarkami 
państw członkowskich.

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy, który 
rozpoczął się w 2008 r., spowodował 
znaczny spadek zatrudnienia i 
oczekiwanych dochodów oraz doprowadził 
do dramatycznego pogorszenia się stanu 
finansów publicznych. W zmaganiach z 
kryzysem pomógł państwom 
członkowskim europejski plan naprawy 
gospodarczej, częściowo poprzez 
skoordynowany impuls fiskalny, w którym 
euro odegrało rolę gwaranta stabilności 
makroekonomicznej. Walka z kryzysem 
udowodniła, że dzięki skutecznemu 
zapewnieniu ściślejszej koordynacji 
polityki gospodarczej w UE można 
osiągnąć znaczące rezultaty. Kryzys 
uświadomił również istnienie ścisłej 
współzależności między gospodarkami 
państw członkowskich. Ponadto rynki 
pracy i systemy zabezpieczenia 
społecznego stają się coraz bardziej 
wzajemnie powiązane z uwagi na rosnącą 
liczbę pracowników transgranicznych i 
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migrujących emerytów.

Or. nl

Poprawka 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy, który 
rozpoczął się w 2008 r., spowodował 
znaczny spadek zatrudnienia i 
oczekiwanych dochodów oraz doprowadził 
do dramatycznego pogorszenia się stanu 
finansów publicznych. W zmaganiach z 
kryzysem pomógł państwom 
członkowskim europejski plan naprawy 
gospodarczej7, częściowo poprzez 
skoordynowany impuls fiskalny, w którym 
euro odegrało rolę gwaranta stabilności 
makroekonomicznej. Walka z kryzysem 
udowodniła, że dzięki skutecznemu 
zapewnieniu ściślejszej koordynacji 
polityki gospodarczej w UE można 
osiągnąć znaczące rezultaty. Kryzys 
uświadomił również istnienie ścisłej 
współzależności między gospodarkami 
państw członkowskich.

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy, który 
rozpoczął się w 2008 r., spowodował 
znaczny spadek zatrudnienia i 
oczekiwanych dochodów oraz doprowadził 
do dramatycznego pogorszenia się stanu 
finansów publicznych. W zmaganiach z 
kryzysem pomógł państwom 
członkowskim europejski plan naprawy 
gospodarczej7, częściowo poprzez 
skoordynowany impuls fiskalny, w którym 
euro odegrało rolę gwaranta stabilności 
makroekonomicznej. Walka z kryzysem 
udowodniła, że dzięki skutecznemu 
zapewnieniu ściślejszej koordynacji 
polityki gospodarczej w UE można 
osiągnąć znaczące rezultaty. Kryzys 
uświadomił również istnienie ścisłej 
współzależności między gospodarkami 
państw członkowskich, a także wskazał na 
brak sprawnie funkcjonujących 
mechanizmów, które pozwoliłyby wcześnie 
zareagować na niektóre przyczyny 
kryzysu.

Or. pl

Poprawka 45
Siiri Oviir

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy, który 
rozpoczął się w 2008 r., spowodował 
znaczny spadek zatrudnienia i 
oczekiwanych dochodów oraz doprowadził 
do dramatycznego pogorszenia się stanu 
finansów publicznych. W zmaganiach z 
kryzysem pomógł państwom 
członkowskim europejski plan naprawy 
gospodarczej, częściowo poprzez 
skoordynowany impuls fiskalny, w którym 
euro odegrało rolę gwaranta stabilności 
makroekonomicznej. Walka z kryzysem 
udowodniła, że dzięki skutecznemu 
zapewnieniu ściślejszej koordynacji 
polityki gospodarczej w UE można 
osiągnąć znaczące rezultaty. Kryzys 
uświadomił również istnienie ścisłej 
współzależności między gospodarkami 
państw członkowskich.

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy, który 
rozpoczął się w 2008 r., spowodował 
znaczny spadek zatrudnienia i 
oczekiwanych dochodów oraz doprowadził 
do dramatycznego pogorszenia się stanu 
finansów publicznych. W zmaganiach z 
kryzysem pomógł państwom 
członkowskim europejski plan naprawy 
gospodarczej, częściowo poprzez 
skoordynowany impuls fiskalny, w którym 
euro odegrało rolę gwaranta stabilności 
makroekonomicznej. Walka z kryzysem 
udowodniła, że dzięki skutecznemu 
zapewnieniu ściślejszej koordynacji 
polityki gospodarczej w UE można 
osiągnąć znaczące rezultaty. Kryzys 
uświadomił również istnienie ścisłej 
współzależności między gospodarkami 
państw członkowskich, w związku z czym 
pełne wykorzystanie potencjału rynku 
wewnętrznego jest również jednym z 
głównych sposobów zwiększenia 
konkurencyjności Europy.

Or. et

Poprawka 46
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy, który 
rozpoczął się w 2008 r., spowodował 
znaczny spadek zatrudnienia i 
oczekiwanych dochodów oraz doprowadził 
do dramatycznego pogorszenia się stanu 
finansów publicznych. W zmaganiach z 
kryzysem pomógł państwom 
członkowskim europejski plan naprawy 
gospodarczej7, częściowo poprzez 
skoordynowany impuls fiskalny, w którym 

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy, który 
rozpoczął się w 2008 r., spowodował 
znaczny spadek zatrudnienia i 
oczekiwanych dochodów oraz doprowadził 
do dramatycznego pogorszenia się stanu 
finansów publicznych. W zmaganiach z 
kryzysem pomógł państwom 
członkowskim europejski plan naprawy 
gospodarczej7, częściowo poprzez 
skoordynowany impuls fiskalny. Walka z 
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euro odegrało rolę gwaranta stabilności 
makroekonomicznej. Walka z kryzysem 
udowodniła, że dzięki skutecznemu 
zapewnieniu ściślejszej koordynacji 
polityki gospodarczej w UE można 
osiągnąć znaczące rezultaty. Kryzys 
uświadomił również istnienie ścisłej 
współzależności między gospodarkami 
państw członkowskich.

kryzysem udowodniła, że dzięki 
skuteczności części polityki gospodarczej 
w UE i jednoczesnemu przestrzeganiu 
zasady pomocniczości można osiągnąć 
znaczące rezultaty. Kryzys uświadomił 
również istnienie ścisłej współzależności 
między gospodarkami państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Komisja wystąpiła z wnioskiem w 
sprawie określenia nowej strategii na 
kolejne dziesięciolecie – strategii Europa 
2020 – dzięki której Europa wyjdzie z 
kryzysu gospodarczego i finansowego 
silniejsza i lepiej przygotowana na przyszłe 
załamania i kryzysy, a jej gospodarka 
stanie się trwała pod względem 
ekologicznym, zrównoważona 
gospodarczo i będzie sprzyjać gospodarce 
zapewniającej włączenie społeczne. 
Wymierne cele – które wyszczególniono w 
ramach odpowiednich wytycznych – to 
cele wspólne, wytyczające kierunek 
działań państw członkowskich oraz Unii. 
Państwa członkowskie powinny dążyć do 
osiągnięcia celów krajowych i 
zlikwidowania przeszkód stojących na 
drodze procesowi restrukturyzacji 
obejmującemu stworzenie większej liczby 
miejsc pracy wysokiej jakości.

Or. de
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Poprawka 48
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Komisja wystąpiła z wnioskiem w 
sprawie określenia nowej strategii na 
kolejne dziesięciolecie – strategii Europa 
20208 – dzięki której Europa wyjdzie z 
kryzysu gospodarczego i finansowego 
silniejsza, a jej gospodarka stanie się 
inteligentna, zrównoważona i będzie 
sprzyjać włączeniu społecznemu. Pięć 
wymiernych celów – które 
wyszczególniono w ramach odpowiednich 
wytycznych – to cele wspólne, 
wytyczające kierunek działań państw 
członkowskich oraz Unii. Państwa 
członkowskie powinny przy użyciu 
wszelkich środków dążyć do osiągnięcia 
celów krajowych i zlikwidowania 
przeszkód na drodze do trwałego rozwoju.

(7) Komisja wystąpiła z wnioskiem w 
sprawie określenia nowej strategii na 
kolejne dziesięciolecie – strategii Europa 
2020 – i w tym kontekście Komisja musi 
uznać, że zmiana obowiązującej polityki 
makroekonomicznej (np. przerwanie 
paktu na rzecz stabilności, zaprzestanie 
procesów prywatyzacji i liberalizacji itp.) 
jest niezbędna, aby nadać priorytet 
stworzeniu miejsc pracy o wysokiej jakości 
i zapewnić uwzględnienie praw kobiet, 
wyższe wynagrodzenia, ograniczenie 
ubóstwa oraz większy stopień włączenia 
społecznego i postępu. Pięć wymiernych 
celów – które wyszczególniono w ramach 
odpowiednich wytycznych – to cele 
wspólne, wytyczające kierunek działań 
państw członkowskich oraz Unii. Państwa 
członkowskie powinny osiągnąć cele 
krajowe i zlikwidować przeszkody
utrudniające tworzenie większej liczby 
miejsc pracy o wysokiej jakości.

Or. en

Poprawka 49
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Komisja wystąpiła z wnioskiem w 
sprawie określenia nowej strategii na 
kolejne dziesięciolecie – strategii Europa 
2020 – dzięki której Europa wyjdzie z 
kryzysu gospodarczego i finansowego 
silniejsza, a jej gospodarka stanie się 
inteligentna, zrównoważona i będzie 

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

sprzyjać włączeniu społecznemu, co
pójdzie w parze z podniesieniem się 
poziomu zatrudnienia, wydajności i 
spójności społecznej. Pięć wymiernych 
celów – które wyszczególniono w ramach 
odpowiednich wytycznych – to cele 
wspólne, wytyczające kierunek działań 
państw członkowskich oraz Unii. Państwa 
członkowskie powinny przy użyciu 
wszelkich środków odpowiadających 
panującym w nich konkretnym 
okolicznościom dążyć do osiągnięcia 
celów krajowych i zlikwidowania 
przeszkód na drodze do trwałego rozwoju.

Or. el

Poprawka 50
Georges Bach

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 51
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Komisja wystąpiła z wnioskiem w 
sprawie określenia nowej strategii na 
kolejne dziesięciolecie – strategii Europa 
20208 – dzięki której Europa wyjdzie z 
kryzysu gospodarczego i finansowego 
silniejsza, a jej gospodarka stanie się 
inteligentna, zrównoważona i będzie 
sprzyjać włączeniu społecznemu. Pięć 
wymiernych celów – które 
wyszczególniono w ramach odpowiednich 
wytycznych – to cele wspólne, 
wytyczające kierunek działań państw 
członkowskich oraz Unii. Państwa 
członkowskie powinny przy użyciu 
wszelkich środków dążyć do osiągnięcia 
celów krajowych i zlikwidowania 
przeszkód na drodze do trwałego rozwoju.

(7) Komisja wystąpiła z wnioskiem w 
sprawie określenia nowej strategii na 
kolejne dziesięciolecie – strategii Europa 
20208 – dzięki której Europa wyjdzie z 
kryzysu gospodarczego i finansowego 
silniejsza, a jej gospodarka stanie się 
inteligentna, zrównoważona i będzie 
sprzyjać włączeniu społecznemu oraz 
zwalczaniu ubóstwa. Pięć wymiernych 
celów – które wyszczególniono w ramach 
odpowiednich wytycznych – to cele 
wspólne, wytyczające kierunek działań 
państw członkowskich oraz Unii. Państwa 
członkowskie powinny przy użyciu 
wszelkich środków dążyć do osiągnięcia 
celów krajowych i zlikwidowania 
przeszkód na drodze do trwałego rozwoju
oraz do zwalczenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego.

Or. en

Poprawka 52
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Komisja wystąpiła z wnioskiem w 
sprawie określenia nowej strategii na 
kolejne dziesięciolecie – strategii Europa 
20208 – dzięki której Europa wyjdzie z 
kryzysu gospodarczego i finansowego 
silniejsza, a jej gospodarka stanie się 
inteligentna, zrównoważona i będzie 
sprzyjać włączeniu społecznemu. Pięć 
wymiernych celów – które 

(7) Komisja wystąpiła z wnioskiem w 
sprawie określenia nowej strategii na 
kolejne dziesięciolecie – strategii Europa 
20208 – dzięki której Europa wyjdzie z 
kryzysu gospodarczego i finansowego 
silniejsza, a jej gospodarka stanie się 
inteligentna, zrównoważona i będzie 
sprzyjać włączeniu społecznemu. Pięć 
wymiernych celów – które 
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wyszczególniono w ramach odpowiednich 
wytycznych – to cele wspólne, 
wytyczające kierunek działań państw 
członkowskich oraz Unii. Państwa 
członkowskie powinny przy użyciu 
wszelkich środków dążyć do osiągnięcia 
celów krajowych i zlikwidowania 
przeszkód na drodze do trwałego rozwoju.

wyszczególniono w ramach odpowiednich 
wytycznych – to cele wspólne, 
wytyczające kierunek działań państw 
członkowskich oraz Unii. Państwa 
członkowskie powinny przy użyciu 
wszelkich środków dążyć do osiągnięcia 
celów krajowych, wzięcia 
odpowiedzialności za takie cele i 
zlikwidowania przeszkód na drodze do 
trwałego rozwoju.

Or. en

Poprawka 53
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu 
stabilności i wzrostu.

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią większą 
wydajność makroekonomiczną 
ukierunkowaną na rozwój zrównoważony 
pod względem społecznym oraz 
środowiskowym, zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
zatrudnienia o wysokiej jakości i ochrony 
socjalnej. W okresie najbliższych trzech–
pięciu lat należy kontynuować 
generowanie bodźców fiskalnych, aby 
przezwyciężyć stagnację gospodarczą i 
rosnące bezrobocie. Skoordynowane 
bodźce fiskalne na szczeblu państw 
członkowskich i UE muszą być 
ukierunkowane na naprawę gospodarczą 
za pośrednictwem celowego planu 
naprawy gospodarczej UE, który będzie 
usprawniony pod względem 
równouprawnienia płci we wszystkich 
swoich składowych – z wykorzystaniem 
każdego roku jednego procenta PKB UE 
na inwestycje w rozwój zrównoważony pod 
względem środowiskowym, społecznym i 
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gospodarczym – i stanowił tym samym 
strategię wejścia dla zatrudnienia o nowej 
jakości.

Or. en

Poprawka 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu 
stabilności i wzrostu.

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią wyższą 
wydajność makroekonomiczną 
ukierunkowaną na rozwój zrównoważony 
pod względem społecznym oraz 
środowiskowym, zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
zatrudnienia o wysokiej jakości i ochrony 
socjalnej. W okresie najbliższych trzech–
pięciu lat należy kontynuować 
generowanie bodźców fiskalnych, aby 
przezwyciężyć stagnację gospodarczą i 
rosnące bezrobocie. Skoordynowane 
bodźce fiskalne na szczeblu państw 
członkowskich i UE muszą być 
ukierunkowane na naprawę gospodarczą 
za pośrednictwem celowego planu 
naprawy gospodarczej UE, który będzie 
usprawniony pod względem 
równouprawnienia płci we wszystkich 
swoich składowych – z wykorzystaniu 
każdego roku jednego procenta PKB UE 
na inwestycje w rozwój zrównoważony pod 
względem środowiskowym – i stanowił tym 
samym strategię wejścia dla zatrudnienia 
o nowej jakości.

Or. en
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Poprawka 55
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu. Jednak aby w praktyce osiągnąć 
cele zrównoważonej spójności 
gospodarczej i społecznej, w pierwszej 
kolejności należy zająć się problemem 
poważnego braku równowagi 
makroekonomicznej między państwami 
członkowskimi oraz rozbieżnościami 
dotyczącymi ich poziomów 
konkurencyjności.

Or. el

Poprawka 56
Siiri Oviir

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
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zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. W związku z tym 
należałoby dokładnie skoncentrować się 
na stosowaniu zasad strategii dotyczącej 
elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa 
socjalnego oraz na inwestowaniu w 
aktywne środki rynku pracy. Po 
osiągnięciu ożywienia gospodarczego 
wycofywanie bodźców fiskalnych należy 
przeprowadzać i koordynować w ramach 
paktu stabilności i wzrostu.

Or. et

Poprawka 57
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych, wzmocnienie 
spójności społecznej oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Stopniowe 
wycofywanie bodźców fiskalnych, które 
ma się rozpocząć, gdy tylko gospodarka 
będzie zmierzała ku zrównoważonej 
odbudowie, należy przeprowadzać i 
koordynować m.in. w ramach paktu 
stabilności i wzrostu.

Or. en



PE442.935v02-00 24/236 AM\820832PL.doc

PL

Poprawka 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną, 
wspieranie tworzenia większej liczby 
lepszej jakości miejsc pracy, co zalecała 
MOP w swoim programie godnej pracy,
oraz stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

Or. en

Poprawka 59
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie muszą przeprowadzić 
reformy zorientowane na wyniki, które 
zapewnią stabilizację makroekonomiczną 
oraz stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.
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Or. de

Poprawka 60
Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego oraz 
tworzenia warunków dla wzrostu państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

Or. it

Poprawka 61
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
reformy strukturalne, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności ogólnej i wydajności rynku 
pracy. Wycofywanie bodźców fiskalnych 
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i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

należy przeprowadzać i koordynować w 
ramach paktu stabilności i wzrostu.

Or. en

Poprawka 62
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych, zwiększenie 
wydajności rynku pracy oraz zwalczanie 
ubóstwa. Wycofywanie bodźców 
fiskalnych należy przeprowadzać i 
koordynować w ramach paktu stabilności i 
wzrostu.

Or. en

Poprawka 63
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić i 
utrzymywać ambitne reformy, które 
zapewnią stabilizację makroekonomiczną 
oraz stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
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makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

Or. en

Poprawka 64
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Europa 2020 powinna być strategią 
pomagającą wyjść z kryzysu 
gospodarczego, zapobiegającą kolejnemu 
załamaniu gospodarczemu i społecznemu, 
ściśle skoordynowaną z polityką 
strukturalną i polityką spójności oraz 
pobudzającą naszą gospodarkę w 
perspektywie średnioterminowej.

Or. de

Poprawka 65
Georges Bach

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Europa 2020 powinna być strategią 
pomagającą wyjść z kryzysu 
gospodarczego, zapobiegającą kolejnemu 
załamaniu gospodarczemu i społecznemu 
oraz pobudzającą europejską gospodarkę 
w perspektywie średnio i długoterminowej.

Or. de



PE442.935v02-00 28/236 AM\820832PL.doc

PL

Poprawka 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Europa 2020 powinna być strategią, 
która na pierwszym miejscu będzie 
stawiała ludzi i planetę, która będzie 
dążyła do osiągnięcia zrównoważonej 
gospodarki, stworzenia większej liczby 
lepszej jakości miejsc pracy oraz do 
sprostania wyzwaniom dla rynku pracy 
wynikającym ze starzenia się 
społeczeństwa, obecnego kryzysu 
gospodarczego oraz wymogów przyszłej 
zrównoważonej gospodarki.

Or. en

Poprawka 67
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Europa 2020 powinna być strategią 
pomagającą wyjść z kryzysu 
gospodarczego, zapobiegającą dalszemu 
załamaniu gospodarczemu i społecznemu 
oraz pobudzającą naszą gospodarkę w 
perspektywie średnioterminowej, aby 
przyczynić się do osiągnięcia przez UE 
głównej pozycji na świecie pod względem 
gospodarczym i politycznym.

Or. en
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Poprawka 68
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Europa 2020 powinna być strategią 
pomagającą wyjść z kryzysu 
gospodarczego, zapobiegającą dalszemu 
załamaniu gospodarczemu i społecznemu 
oraz pobudzającą naszą gospodarkę w 
perspektywie średnio- i długoterminowej.

Or. en

Poprawka 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Należy skoordynować budżety 
krajowe i budżet UE, w tym fundusze 
europejskie, i skierować je na 
przygotowanie społeczeństwa na 
zrównoważoną gospodarkę. Ponadto 
państwa członkowskie w swojej polityce 
dotyczącej finansów publicznych, a 
zwłaszcza w przypadku cięć budżetowych, 
powinny uwzględniać wymogi przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę w starzejącym 
się społeczeństwie, szczególnie 
zapotrzebowanie na wysokiej jakości 
usługi i konieczność inwestowania w 
edukację, a także powinny zapobiegać 
powstawaniu jakiegokolwiek 
nieproporcjonalnego wpływu na 
zatrudnienie kobiet.

Or. en
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Poprawka 70
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) W ramach strategii Europa 2020 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić reformy zmierzające w 
kierunku inteligentnego rozwoju, tj. 
rozwoju, którego motorem jest wiedza i 
innowacje. Reformy powinny zmierzać do 
poprawy jakości edukacji, zapewnienia 
dostępu do edukacji dla wszystkich oraz 
poprawy wyników działalności badawczej
i wyników przedsiębiorstw w celu 
wspierania transferu innowacji i wiedzy w 
Unii. Powinny one zachęcać do 
przedsiębiorczości i umożliwiać 
przeradzanie kreatywnych pomysłów w 
innowacyjne produkty, usługi i procesy, 
które przyczynią się do wzrostu 
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości 
i trwałych miejsc pracy, zapewnienia 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej oraz skuteczniejszego 
rozwiązywania problemów społecznych w 
Europie i na świecie. W tym kontekście 
zasadnicze znaczenie mają jak najlepsze 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, sprawne i skuteczne 
zarządzanie zasobami ludzkimi UE w celu 
osiągnięcia większej konkurencyjności 
oraz udostępnianie zachęt do 
podejmowania skutecznych działań 
zapobiegających drenażowi mózgów.

Or. el

Poprawka 71
Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) W ramach strategii Europa 2020 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić reformy zmierzające 
w kierunku inteligentnego rozwoju, 
tj. rozwoju, którego motorem jest wiedza 
i innowacje. Reformy powinny zmierzać 
do poprawy jakości edukacji, zapewnienia 
dostępu do edukacji dla wszystkich, 
zmniejszenia liczby przypadków 
przedwczesnego zakończenia nauki 
i szkoleń, umożliwienia – przez 
potwierdzenie indywidualnego prawa do 
uczenia się przez całe życie – uznawania 
i poświadczania kompetencji nabytych 
w każdy sposób i w każdym miejscu, 
sprzyjania jak najszerszemu 
upowszechnianiu kształcenia wyższego 
i szkoleń dokształcających w dziedzinie 
techniki i badań oraz poprawy wyników 
działalności badawczej i wyników 
przedsiębiorstw w celu wspierania 
transferu innowacji i wiedzy w Unii. 
Powinny one zachęcać do 
przedsiębiorczości i umożliwiać 
przeradzanie kreatywnych pomysłów 
w innowacyjne produkty, usługi i procesy, 
które przyczynią się do wzrostu 
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy, zapewnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz skuteczniejszego rozwiązywania 
problemów społecznych w Europie i na 
świecie. W tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma jak najlepsze wykorzystanie 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych.

Or. it

Poprawka 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) W ramach strategii Europa 2020 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić reformy zmierzające w 
kierunku inteligentnej gospodarki, tj. 
gospodarki, której motorem jest wiedza i 
innowacje. Reformy powinny zmierzać do 
poprawy jakości edukacji, zapewnienia 
dostępu do edukacji dla wszystkich oraz 
zabezpieczenia wyników działalności 
badawczej i wyników przedsiębiorstw w 
celu wspierania transferu innowacji i 
wiedzy w Unii. Powinny one zachęcać do 
działalności gospodarczej przyczyniającej 
się do przeradzania kreatywnych 
pomysłów w innowacyjne – przede 
wszystkim cechujące się dużą wartością 
społeczną – produkty, usługi i procesy, 
które przyczynią się do wzrostu 
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy, zapewnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej z 
szerokim zabezpieczeniem społecznym na 
wysokim poziomie oraz skuteczniejszego 
rozwiązywania problemów społecznych w 
Europie i na świecie. W tym kontekście 
zasadnicze znaczenie ma jak najlepsze 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych.

Or. de

Poprawka 73
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ramach strategii Europa 2020 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić reformy zmierzające w 
kierunku inteligentnego rozwoju, tj. 
rozwoju, którego motorem jest wiedza i 

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

innowacje. Reformy powinny zmierzać do 
poprawy jakości edukacji, stworzenia 
kanonu wiedzy wspólnego obywatelom 
państw członkowskich, zapewnienia 
dostępu do edukacji dla wszystkich oraz 
poprawy wyników działalności badawczej 
i wyników przedsiębiorstw w celu 
wspierania transferu innowacji i wiedzy w 
Unii. Powinny one zachęcać do 
przedsiębiorczości i umożliwiać 
przeradzanie kreatywnych pomysłów w 
innowacyjne produkty, usługi i procesy, 
które przyczynią się do wzrostu
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy, zapewnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz skuteczniejszego rozwiązywania 
problemów społecznych w Europie i na 
świecie. W tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma jak najlepsze wykorzystanie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych.

Or. fr

Poprawka 74
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ramach strategii Europa 2020 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić reformy zmierzające w 
kierunku inteligentnego rozwoju, tj. 
rozwoju, którego motorem jest wiedza i 
innowacje. Reformy powinny zmierzać do 
poprawy jakości edukacji, zapewnienia 
dostępu do edukacji dla wszystkich oraz 
poprawy wyników działalności badawczej 
i wyników przedsiębiorstw w celu 
wspierania transferu innowacji i wiedzy w 
Unii. Powinny one zachęcać do 
przedsiębiorczości i umożliwiać 
przeradzanie kreatywnych pomysłów w 

(9) W ramach strategii Europa 2020 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić reformy zmierzające w 
kierunku inteligentnego rozwoju, tj. 
rozwoju, którego motorem jest wiedza i 
innowacje. Reformy powinny zmierzać do 
poprawy jakości edukacji, zapewnienia 
dostępu do edukacji dla wszystkich oraz 
poprawy wyników działalności badawczej 
i wyników przedsiębiorstw w celu 
wspierania transferu innowacji i wiedzy w 
Unii, aby zlikwidować brak równowagi 
między regionami. Powinny one zachęcać 
do przedsiębiorczości i umożliwiać 



PE442.935v02-00 34/236 AM\820832PL.doc

PL

innowacyjne produkty, usługi i procesy, 
które przyczynią się do wzrostu 
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy, zapewnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz skuteczniejszego rozwiązywania 
problemów społecznych w Europie i na 
świecie. W tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma jak najlepsze wykorzystanie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych.

przeradzanie kreatywnych pomysłów w 
innowacyjne produkty, usługi i procesy, 
które przyczynią się do wzrostu 
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy, zapewnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz skuteczniejszego rozwiązywania 
problemów społecznych w Europie i na 
świecie. W tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma jak najlepsze wykorzystanie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych.

Or. el

Poprawka 75
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 77
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W celu pobudzenia wzrostu 
gospodarczego państwa członkowskie 
powinny zwalczać czynniki, które go 
spowalniają, np. obciążenia 
biurokratyczne, nadmierną liczbę 
uregulowań i norm, wysokie podatki i 
tendencje protekcjonistyczne.

Or. en

Poprawka 78
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Osiągnięcie prawdziwego i 
sprawnego jednolitego rynku jest 
podstawowym warunkiem zapewnienia 
ogólnej wydajności makroekonomicznej 
UE; jest to szczególnie istotne dla 
solidności unii gospodarczej i walutowej, 
aby osiągnąć korzyści gospodarcze, 
przywrócić wzrost i stworzyć nowe miejsca 
pracy.

Or. en

Poprawka 79
Siiri Oviir

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny (10) Państwa członkowskie powinny 



AM\820832PL.doc 37/236 PE442.935v02-00

PL

również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej z 
zasobów, zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści, wykorzystując do tego 
pierwszoplanową pozycję Europy w
wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić reformy konieczne 
do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wydajnego korzystania 
z zasobów. Powinny one również dążyć do
poprawy otoczenia biznesu, zachęcać do 
tworzenia ekologicznych miejsc pracy i 
modernizować swoją bazę przemysłową. 

również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej z 
zasobów, zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści, wykorzystując do tego 
pierwszoplanową pozycję Europy w 
wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku. Zasadnicze znaczenie ma 
również to, aby podejmować środki w celu 
wpierania przedsiębiorczości i rozwijać 
środowisko biznesowe przyjazne dla 
innowacyjnych i aktywnych operacji 
realizowanych przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa, szczególnie za pomocą 
mniej rygorystycznych uregulowań, 
ograniczenia obciążeń administracyjnych 
i łatwiejszego dostępu do kapitału.
Państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić reformy konieczne do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
oraz wydajnego korzystania z zasobów. 
Powinny one również dążyć do poprawy 
otoczenia biznesu, zachęcać do tworzenia 
ekologicznych miejsc pracy i 
modernizować swoją bazę przemysłową. 

Or. et

Poprawka 80
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej z 
zasobów, zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści, wykorzystując do tego 

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej z 
zasobów, zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści, wykorzystując do tego 
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pierwszoplanową pozycję Europy w 
wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić reformy konieczne 
do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wydajnego korzystania 
z zasobów. Powinny one również dążyć do 
poprawy otoczenia biznesu, zachęcać do 
tworzenia ekologicznych miejsc pracy i 
modernizować swoją bazę przemysłową.

pierwszoplanową pozycję Europy w 
wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku. Technologie te powinny w jak 
największym stopniu być udostępniane 
wszystkim spółkom, w tym 
mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, aby 
zmiany mające na celu rozszerzenie 
zrównoważonego rozwoju mogły zostać 
wdrożone na wszystkich szczeblach.
Państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić reformy konieczne do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
oraz wydajnego korzystania z zasobów. 
Powinny one również dążyć do poprawy 
otoczenia biznesu, zachęcać do tworzenia 
ekologicznych miejsc pracy i 
modernizować swoją bazę przemysłową. 
Kryzys nie powinien utrudniać ani 
opóźniać tej zasadniczej transformacji na 
ekologiczną i zrównoważoną gospodarkę.

Or. en

Poprawka 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej z 
zasobów, zrównoważonej i 
konkurencyjnej gospodarki, sprawiedliwy 
podział kosztów i korzyści, wykorzystując 
do tego pierwszoplanową pozycję Europy 
w wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii 
przyjaznych środowisku. Państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
reformy konieczne do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz wydajnego 
korzystania z zasobów. Powinny one 

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia trwałego rozwoju. 
Trwały rozwój oznacza wspieranie 
tworzenia efektywnie korzystającej z 
zasobów, zrównoważonej gospodarki, 
przede wszystkim poprzez procesy i 
technologie przyjazne środowisku Państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
reformy konieczne do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz wydajnego 
korzystania z zasobów. Powinny one 
również dążyć do poprawy otoczenia 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
zachęcać do tworzenia ekologicznych i 
długoterminowych miejsc pracy i 
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również dążyć do poprawy otoczenia 
biznesu, zachęcać do tworzenia 
ekologicznych miejsc pracy i 
modernizować swoją bazę przemysłową.

modernizować swoją bazę przemysłową. 
W szczególności w dziedzinie 
przetwarzania produktów trzeba 
przeznaczyć wystarczające środki, aby 
móc poradzić sobie z wynikającymi z tego 
procesami restrukturyzacji i skutkami dla 
pracowników.

Or. de

Poprawka 82
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej z 
zasobów, zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści, wykorzystując do tego 
pierwszoplanową pozycję Europy w 
wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić reformy konieczne 
do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wydajnego korzystania 
z zasobów. Powinny one również dążyć do 
poprawy otoczenia biznesu, zachęcać do 
tworzenia ekologicznych miejsc pracy i 
modernizować swoją bazę przemysłową.

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej z 
zasobów, zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści, wykorzystując do tego 
pierwszoplanową pozycję Europy w 
wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić reformy konieczne 
do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wydajnego korzystania 
z zasobów. Powinny one również dążyć do 
poprawy otoczenia biznesu, zachęcać do 
tworzenia ekologicznych miejsc pracy,
miejsc pracy w gospodarce społecznej i 
modernizować swoją bazę przemysłową.

Or. el

Poprawka 83
Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej 
z zasobów, zrównoważonej 
i konkurencyjnej gospodarki, sprawiedliwy 
podział kosztów i korzyści, wykorzystując 
do tego pierwszoplanową pozycję Europy 
w wyścigu do nowych procesów 
i technologii, w tym technologii 
przyjaznych środowisku. Państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
reformy konieczne do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz wydajnego 
korzystania z zasobów. Powinny one 
również dążyć do poprawy otoczenia 
biznesu, zachęcać do tworzenia 
ekologicznych miejsc pracy 
i modernizować swoją bazę przemysłową.

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej 
z zasobów, zrównoważonej 
i konkurencyjnej gospodarki, sprawiedliwy 
podział kosztów i korzyści, wykorzystując 
do tego pierwszoplanową pozycję Europy 
w wyścigu do nowych procesów 
i technologii, w tym technologii 
przyjaznych środowisku. Państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
reformy konieczne do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz wydajnego 
korzystania z zasobów. Powinny one 
również dążyć do poprawy otoczenia 
biznesu, zachęcać do tworzenia 
ekologicznych miejsc pracy, także przez 
organizowanie licznych szkoleń 
ukierunkowanych na nowe potrzeby 
w zakresie kwalifikacji, i modernizować 
swoją bazę przemysłową.

Or. it

Poprawka 84
Georges Bach

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej z 
zasobów, zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści, wykorzystując do tego 
pierwszoplanową pozycję Europy w 
wyścigu do nowych procesów i 

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju i większego zatrudnienia. 
Zrównoważony rozwój oznacza tworzenie 
efektywnie korzystającej z zasobów, 
zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści, wykorzystując do tego 
pierwszoplanową pozycję Europy w 
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technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić reformy konieczne 
do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wydajnego korzystania 
z zasobów. Powinny one również dążyć do 
poprawy otoczenia biznesu, zachęcać do 
tworzenia ekologicznych miejsc pracy i 
modernizować swoją bazę przemysłową.

wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku, prowadzące do stworzenia 
większej liczby miejsc pracy. Państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
reformy konieczne do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz wydajnego 
korzystania z zasobów. Powinny one 
również dążyć do poprawy otoczenia 
biznesu, zachęcać do tworzenia 
ekologicznych miejsc pracy i 
modernizować swoją bazę przemysłową.

Or. de

Poprawka 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej z 
zasobów, zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści, wykorzystując do tego 
pierwszoplanową pozycję Europy w 
wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić reformy konieczne 
do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wydajnego korzystania 
z zasobów. Powinny one również dążyć do 
poprawy otoczenia biznesu, zachęcać do 
tworzenia ekologicznych miejsc pracy i
modernizować swoją bazę przemysłową.

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej z 
zasobów, zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści, wykorzystując do tego 
pierwszoplanową pozycję Europy w 
wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić reformy konieczne 
do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wydajnego korzystania 
z zasobów. Powinny one również dążyć do 
poprawy otoczenia biznesu, zachęcać do 
tworzenia miejsc pracy, które nie 
przyczyniają się do zwiększenia emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery, jak 
również modernizować swoją bazę 
przemysłową.

Or. pl
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Poprawka 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej z 
zasobów, zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści, wykorzystując do tego 
pierwszoplanową pozycję Europy w 
wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić reformy konieczne 
do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wydajnego korzystania 
z zasobów. Powinny one również dążyć do 
poprawy otoczenia biznesu, zachęcać do 
tworzenia ekologicznych miejsc pracy i 
modernizować swoją bazę przemysłową.

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform i 
w oparciu o godne miejsca pracy dążyć do 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. 
Zrównoważony rozwój oznacza tworzenie 
efektywnie korzystającej z zasobów, 
zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści, wykorzystując do tego 
pierwszoplanową pozycję Europy w 
wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić reformy konieczne 
do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wydajnego korzystania 
z zasobów. Powinny one również dążyć do 
poprawy otoczenia biznesu, zachęcać do 
tworzenia ekologicznych miejsc pracy i 
modernizować swoją bazę przemysłową.

Or. en

Poprawka 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza 
tworzenie efektywnie korzystającej z 
zasobów, zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści, wykorzystując do tego 

(10) Państwa członkowskie powinny 
również poprzez swoje programy reform 
dążyć do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju i zapewnienia godnej pracy. 
Zrównoważony rozwój oznacza tworzenie 
efektywnie korzystającej z zasobów, 
zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, sprawiedliwy podział kosztów 
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pierwszoplanową pozycję Europy w 
wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić reformy konieczne 
do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wydajnego korzystania 
z zasobów. Powinny one również dążyć do 
poprawy otoczenia biznesu, zachęcać do 
tworzenia ekologicznych miejsc pracy i 
modernizować swoją bazę przemysłową.

i korzyści, wykorzystując do tego 
pierwszoplanową pozycję Europy w 
wyścigu do nowych procesów i 
technologii, w tym technologii przyjaznych 
środowisku. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić reformy konieczne 
do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wydajnego korzystania 
z zasobów. Powinny one również dążyć do 
poprawy otoczenia biznesu, zachęcać do 
tworzenia ekologicznych miejsc pracy i 
modernizować swoją bazę przemysłową.

Or. en

Poprawka 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą mieć 
za cel gospodarkę sprzyjającą włączeniu 
społecznemu. Gospodarka sprzyjająca
włączeniu społecznemu oznacza 
budowanie spójnego społeczeństwa 
poprzez wzmocnienie pozycji obywateli, 
aby stali się zdolni przewidywać zmiany i 
radzić sobie z nimi, a tym samym aktywnie 
uczestniczyć w polityce, społeczeństwie i 
kulturze. Reformy przeprowadzane w 
państwach członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości uzyskania dochodu 
pozwalającego na uniknięcie ubóstwa i 
korzystania z usług wymagających 
wysokich kwalifikacji z myślą o godnym, 
świadomym kształtowaniu swojego życia, 
co tym samym doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych – zwłaszcza kobiet –
ludzi młodych, osób niepełnosprawnych i 
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i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze zrównoważonej i 
trwałej gospodarki odczuli wszyscy 
obywatele i wszystkie regiony. 
Najważniejszym elementem programów 
reform powinno być zatem zapewnienie 
rynków pracy sprzyjających włączeniu 
społecznemu; przez inwestowanie w 
pomyślne łączenie i przechodzenie między 
różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości pracy zgodnie z 
zasadami godnej pracy Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) i w odniesieniu 
do wniosków z nieformalnego spotkania 
ministrów pracy i spraw społecznych w 
Berlinie w dniach 18–20 stycznia 2007 r. 
na temat „DOBRA PRACA”, zgodnie z 
którymi Europie potrzebne są zwiększone i 
wspólne wysiłki mające na celu 
wspieranie praw i udziału pracowników, 
sprawiedliwe płace, bezpieczeństwo i 
zdrowie w miejscu pracy oraz organizacja 
pracy w sposób sprzyjający życiu 
rodzinnemu, a także dobre i sprawiedliwe 
warunki pracy i odpowiednia ochrona 
socjalna niezbędna do akceptacji Unii 
Europejskiej przez obywateli, zwalczanie 
segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i przymusowej bierności 
zawodowej przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu szerokiego, 
wykraczającego poza zapobieganie 
ubóstwu zabezpieczenia społecznego oraz
udziału społecznego i kulturalnego.
Jednocześnie trzeba bezwzględnie 
zwalczać nierówności gospodarcze i 
społeczne.

Or. de

Poprawka 89
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej, na 
przykład poprzez wspieranie współpracy 
między przedsiębiorstwami i 
uniwersytetami w celu ułatwienia 
większego ujednolicenia wymogów rynku 
pracy i umiejętności siły roboczej, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.
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Or. el

Poprawka 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał możliwość 
zdobywania umiejętności zawodowych i 
dostosowywania się do zmian na rynku 
pracy, co doprowadzi do zmniejszenia 
ubóstwa i wyłączenia społecznego dzięki 
zniesieniu przeszkód w dostępie do rynku 
pracy, szczególnie dla kobiet, osób 
starszych, ludzi młodych, osób 
niepełnosprawnych i legalnych migrantów. 
Państwa członkowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby korzyści płynące ze 
wzrostu gospodarczego odczuli wszyscy 
obywatele i wszystkie regiony. 
Najważniejszym elementem programów 
reform powinno być zatem zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
przez inwestowanie w pomyślne 
przechodzenie między różnymi sytuacjami 
zawodowymi, odpowiednie poszerzanie 
umiejętności, z uwzględnieniem popytu na 
rynku pracy, podnoszenie jakości miejsc 
pracy oraz zwalczanie segmentacji rynku, 
bezrobocia strukturalnego i bierności 
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oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

zawodowej przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu odpowiedniej i trwałej 
ochrony socjalnej oraz aktywnego 
włączenia, co pomoże zredukować 
ubóstwo.

Or. pl

Poprawka 91
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony, zwłaszcza poprzez 
wdrożenie pracowniczych systemów 
oszczędnościowych w połączeniu z 
zachętami podatkowymi lub socjalnymi. 
Najważniejszym elementem programów 
reform powinno być zatem zapewnienie 
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odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
przez inwestowanie w pomyślne 
przechodzenie między różnymi sytuacjami 
zawodowymi, odpowiednie poszerzanie 
umiejętności, podnoszenie jakości miejsc 
pracy, zwłaszcza poprzez wdrażanie i 
wspieranie sprawnych systemów 
szkolenia, oraz zwalczanie segmentacji 
rynku, bezrobocia strukturalnego i 
bierności zawodowej przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu odpowiedniej i trwałej 
ochrony socjalnej oraz aktywnego 
włączenia, co pomoże zredukować 
ubóstwo.

Or. fr

Poprawka 92
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
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powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinny 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy, 
koordynacja rynkowych wymogów z 
zakresu szkolenia i zatrudnienia, 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

Or. el

Poprawka 93
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
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społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i imigrantów, o 
ile członkowie tych grup spełniają wymogi 
rynku pracy i o ile możliwa jest integracja 
społeczna. Państwa członkowskie powinny 
dołożyć wszelkich starań, aby korzyści 
płynące ze wzrostu gospodarczego odczuli 
wszyscy obywatele i wszystkie regiony. 
Najważniejszym elementem programów 
reform powinno być zatem zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
przez inwestowanie w pomyślne 
przechodzenie między różnymi sytuacjami 
zawodowymi, odpowiednie poszerzanie 
umiejętności, podnoszenie jakości miejsc 
pracy oraz zwalczanie segmentacji rynku, 
bezrobocia strukturalnego i bierności 
zawodowej przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu odpowiedniej i trwałej 
ochrony socjalnej oraz aktywnego 
włączenia, co pomoże zredukować 
ubóstwo.

Or. de

Poprawka 94
Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć 
w społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć 
w społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
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członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód 
w dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód 
w dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy przez 
zniesienie sztywnej organizacji pracy 
i czasu pracy oraz zwalczanie segmentacji 
rynku, bezrobocia strukturalnego 
i bierności zawodowej przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu odpowiedniej i trwałej 
ochrony socjalnej, w ramach 
opracowanych w tym celu skutecznych 
powszechnych systemów gwarantujących 
uzyskiwanie dochodu, oraz aktywnego 
włączenia, co pomoże zredukować 
ubóstwo.

Or. it

Poprawka 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
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sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów, z jednoczesnym 
uwzględnieniem godnych warunków 
pracy i osób, które nie mogą uczestniczyć 
w rynku pracy. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy i 
zwiększanie równości płci oraz zwalczanie 
segmentacji rynku – poprzez zapewnianie 
ochrony pracowników zatrudnionych na 
podstawie wszystkich form zatrudnienia –
dyskryminacji, bezrobocia strukturalnego i 
bierności zawodowej przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu odpowiedniej i trwałej 
ochrony socjalnej oraz aktywnego 
włączenia, co pomoże zredukować 
ubóstwo.

Or. en
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Poprawka 96
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
zwłaszcza ze zmianami będącymi 
rezultatem nowych technologii, 
automatyzacji i rewolucji komputerowej, a 
tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania elastycznych rynków 
pracy przez inwestowanie w pomyślne 
przechodzenie między różnymi sytuacjami 
zawodowymi, odpowiednie poszerzanie 
umiejętności, podnoszenie jakości miejsc 
pracy oraz zwalczanie segmentacji rynku, 
bezrobocia strukturalnego i bierności 
zawodowej przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu odpowiedniej i trwałej 
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ochrony socjalnej oraz aktywnego 
włączenia, co pomoże zredukować 
ubóstwo.

Or. en

Poprawka 97
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych, 
niewykwalifikowanych pracowników, 
mniejszości – zwłaszcza Romów – i 
legalnych migrantów. Państwa 
członkowskie powinny dołożyć wszelkich 
starań, aby korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
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zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

Or. en

Poprawka 98
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
opiekunów, osób niepełnosprawnych i 
legalnych migrantów. Państwa 
członkowskie powinny dołożyć wszelkich 
starań, aby korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
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funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego – zwłaszcza bezrobocia 
wśród młodzieży – i bierności zawodowej 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

Or. en

Poprawka 99
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
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gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, 
dyskryminacji, bezrobocia strukturalnego i 
bierności zawodowej przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu odpowiedniej i trwałej 
ochrony socjalnej oraz aktywnego 
włączenia, co pomoże zredukować 
ubóstwo.

Or. en

Poprawka 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby stali się zdolni 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, 
a tym samym aktywnie uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce. Reformy 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich powinny zatem 
zagwarantować, aby każdy obywatel przez 
całe swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wyłączenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
dostępie do rynku pracy, szczególnie dla 
kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 



PE442.935v02-00 58/236 AM\820832PL.doc

PL

osób niepełnosprawnych i legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego odczuli wszyscy obywatele 
i wszystkie regiony. Najważniejszym 
elementem programów reform powinno 
być zatem zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania rynków pracy przez 
inwestowanie w pomyślne przechodzenie 
między różnymi sytuacjami zawodowymi, 
odpowiednie poszerzanie umiejętności, 
podnoszenie jakości miejsc pracy oraz 
zwalczanie segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej 
oraz aktywnego włączenia, co pomoże 
zredukować ubóstwo.

osób niepełnosprawnych i migrantów. 
Państwa członkowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby korzyści płynące ze 
wzrostu gospodarczego odczuli wszyscy 
obywatele i wszystkie regiony. 
Najważniejszym elementem programów 
reform powinno być zatem zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
przez inwestowanie w pomyślne 
przechodzenie między różnymi sytuacjami 
zawodowymi, odpowiednie poszerzanie 
umiejętności, podnoszenie jakości miejsc 
pracy oraz zwalczanie segmentacji rynku, 
bezrobocia strukturalnego i bierności 
zawodowej przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu odpowiedniej i trwałej 
ochrony socjalnej oraz aktywnego 
włączenia, co pomoże zredukować 
ubóstwo.

Or. en

Poprawka 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W kontekście celu „rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
odpowiednie ramy prawne dla nowych 
form pracy, ze zwróceniem uwagi na 
zapewnienie odpowiedniego 
zabezpieczenia społecznego i elastycznych 
form zatrudnienia dla pracowników w 
celu zagwarantowania kompatybilności 
życia rodzinnego i zawodowego.

Or. en
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Poprawka 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W kontekście celu „rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
państwa członkowskie powinny, z 
inicjatywy Komisji, ustanowić 
odpowiednie ramy prawne dla nowych 
form pracy. Ponadto państwa 
członkowskie powinny przygotować się do 
lepszego dostosowania warunków pracy i 
czasu pracy do potrzeb pracowników.

Or. en

Poprawka 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W kontekście celu „rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
państwa członkowskie powinny, z 
inicjatywy Komisji, ustanowić ramy 
prawne dla nowych form pracy, które 
zapewnią zainteresowanym zatrudnionym 
równość wobec prawa i które nie będą 
sprzyjały dalszemu rozłamowi rynku pracy 
oraz zagwarantują szeroko zakrojoną 
ochronę indywidualnych i zbiorowych 
praw pracowników i wymagane 
zabezpieczenia socjalne pracowników.

Or. de
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Poprawka 104
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W kontekście celu „rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
państwa członkowskie powinny, z 
inicjatywy Komisji, ustanowić 
odpowiednie ramy prawne dla nowych 
form pracy. Ramy takie powinny 
uwzględniać zarówno zapewnianie 
elastycznych form zatrudnienia – z 
jednoczesnym uniknięciem segmentacji 
rynku pracy i zagwarantowaniem 
kompleksowej ochrony indywidualnych i 
zbiorowych praw pracy – jak i 
odpowiednie zabezpieczenie społeczne
pracowników.

Or. en

Poprawka 105
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W kontekście celu „rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
państwa członkowskie powinny być 
zachęcane do ustanowienia odpowiednich 
ram prawnych dla nowych form 
zatrudnienia, ze zwróceniem uwagi na 
zapewnienie elastycznych form 
zatrudnienia i odpowiedniego 
zabezpieczenia społecznego pracowników.

Or. en
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Poprawka 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 107
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Reformy strukturalne w UE oraz w 
państwach członkowskich mogą skutecznie 
przyczynić się do zwiększenia wzrostu i 
zatrudnienia, jeśli zwiększą 
konkurencyjność UE w gospodarce 
światowej i otworzą nowe możliwości 
przed europejskimi eksporterami oraz 
zapewnią konkurencyjny dostęp do 
ważnych rynków importowych. Aby 
pobudzić wzrost w Europie i zwiększyć jej 
udział w otwartych i uczciwych rynkach na 
całym świecie, reformy muszą 
uwzględniać aspekty dotyczące 
konkurencyjności zewnętrznej, a UE musi 
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dążyć do zapewnienia silnego światowego 
nadzoru nad podmiotami, które mają 
znaczny wpływ na zatrudnienie, 
mobilność siły roboczej i socjalne 
produkty finansowe, takie jak emerytury.

Or. nl

Poprawka 108
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el

Poprawka 109
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Państwa członkowskie powinny 
ustalić swoje cele krajowe, tak aby 
zwiększyć poziom zatrudnienia kobiet i 
mężczyzn do 75% do 2020 r., w 
szczególności w drodze większego udziału 
w zatrudnieniu młodych ludzi, starszych 
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pracowników i osób niepełnosprawnych.
Ponadto państwa członkowskie powinny 
ustalić swoje cele krajowe w taki sposób, 
by poziom udziału mężczyzn i kobiet w 
wieku 20–24 lata w szkoleniach lub na 
rynku pracy wzrósł do 90%.

Or. de

Poprawka 110
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W trakcie przygotowywania i 
przeprowadzania reform strukturalnych 
państwa członkowskie powinny w 
szczególności skoncentrować się na 
dopilnowaniu, aby wspierany wzrost 
wiązał się ze zwiększaniem zatrudnienia 
oraz aby towarzyszyło mu tworzenie 
znacznej liczby miejsc pracy w gospodarce 
realnej.

Or. en

Poprawka 111
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Podstawą strategii Europa 2020 muszą 
być zintegrowane działania, które państwa 
członkowskie powinny starać się
realizować bez zastrzeżeń i w tym samym 
tempie, uwzględniając charakterystyczne 
dla nich trudności, aby zwiększyć 
pozytywne wzajemne oddziaływania 
skoordynowanych reform strukturalnych.
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Or. el

Poprawka 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 113
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 114
Tadeusz Cymański

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Podstawą strategii Europa 2020 muszą 
być zintegrowane działania, które państwa 
członkowskie będą realizować przy 
uwzględnieniu uwarunkowań 
narodowych.

Or. pl

Poprawka 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Podczas programowania i 
wdrażania funduszy UE, w tym wsparcia 
pochodzącego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu 
Spójności, państwa członkowskie powinny 
wziąć pod uwagę strategię Europa 2020, a 
w szczególności jej aspekty społeczne i 
związane z zatrudnieniem. Wykorzystanie 
funduszy europejskich musi ograniczyć 
liczbę przeszkód biurokratycznych i 
ułatwić stosowanie środków 
długoterminowych.

Or. en

Poprawka 116
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Aby osiągnąć ten cel, państwa 
członkowskie powinny zobowiązać się do 
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promowania wzrostu i potencjału 
innowacyjnego gospodarki, w 
szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), zwłaszcza tworząc 
zachęty pieniężne, aby stworzyć nowe 
miejsca pracy i uwolnić przemysł od 
barier administracyjnych i 
pozataryfowych. W celu poprawy dostępu 
kobiet i ludzi młodych do rynku pracy, 
należy stworzyć warunki dla rozwoju 
odpowiednich placówek opieki nad 
dziećmi, tak aby każde dziecko w wieku 
przedszkolnym miało zapewnioną opiekę 
poza rodziną, a każda młoda osoba miała 
możliwość pracy, odbycia szkoleń czy też 
dalszego kształcenia w ciągu sześciu 
miesięcy od ukończenia szkoły, w bliskiej 
współpracy z partnerami społecznymi.

Or. de

Poprawka 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W sprawozdaniach dotyczących 
poziomu zatrudnienia państwa 
członkowskie powinny przedstawiać 
przejrzyste, porównywalne dane w 
podziale pod względem płci, 
odzwierciedlające w statystykach 
dotyczących siły roboczej procentową 
wartość pracy zapewniającej niezależność 
gospodarczą, zatrudnienie w niepełnym 
wymiarze czasu pracy i bezrobocie 
częściowe. 

Or. en
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Poprawka 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Przy programowaniu i wdrażaniu 
funduszy UE, w tym wsparcia 
pochodzącego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu 
Spójności, państwa członkowskie powinny 
wziąć pod uwagę strategię UE 2020, a w 
szczególności jej aspekty społeczne i 
związane z zatrudnieniem.

Or. de

Poprawka 119
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Podczas programowania i 
wdrażania funduszy UE, w tym wsparcia 
pochodzącego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu 
Spójności, państwa członkowskie powinny 
wziąć pod uwagę strategię Europa 2020, a 
w szczególności jej aspekty społeczne i 
związane z zatrudnieniem. Znaczenie tego 
jest uwydatnione ze względu na 
konieczność większego wykorzystania 
synergii i komplementarności różnych 
dostępnych instrumentów finansowych w 
celu osiągnięcia złożonych celów strategii 
Europa 2020 na rzecz inteligentnego, 
ekologicznego rozwoju, sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, oraz bardziej 
skutecznego wspierania mikroregionów 
znajdujących się w najmniej korzystnej 
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sytuacji i najbardziej narażonych grup, 
borykających się ze złożonymi, 
wielowymiarowymi trudnościami.

Or. en

Poprawka 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niniejsze wytyczne skierowane są do 
państw członkowskich, ale strategia
Europa 2020 powinna być realizowana w 
porozumieniu ze wszystkimi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, 
ściśle włączając do tego procesu 
parlamenty, a także partnerów socjalnych 
oraz przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, przyczyniających się do 
opracowania krajowych programów 
reform, ich wdrażania oraz do ogólnego 
przekazywania informacji w ramach 
strategii.

(14) Niniejsze wytyczne skierowane są do 
państw członkowskich, ale niezbędne jest 
realizowanie strategii Europa 2020 w 
porozumieniu ze wszystkimi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, 
ściśle włączając do tego procesu 
parlamenty, a także przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego. Szczególna 
rola przypada przy tym partnerom 
społecznym na szczeblu krajowym, 
ponieważ bez ich udziału praktyczne 
wdrożenie strategii na rzecz zatrudnienia 
w przedsiębiorstwach nie jest możliwe. 
Wszystkie podmioty są w równym stopniu 
uprawnione do tego, by uwzględnić je 
podczas opracowania krajowych 
programów reform, ich wdrażania oraz do 
ogólnego przekazywania informacji w 
ramach strategii.

Or. de

Poprawka 121
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niniejsze wytyczne skierowane są do 
państw członkowskich, ale strategia 
Europa 2020 powinna być realizowana w 

(14) Niniejsze wytyczne skierowane są do 
państw członkowskich, ale strategia 
Europa 2020 powinna być realizowana w 
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porozumieniu ze wszystkimi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, 
ściśle włączając do tego procesu 
parlamenty, a także partnerów socjalnych 
oraz przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, przyczyniających się do 
opracowania krajowych programów 
reform, ich wdrażania oraz do ogólnego 
przekazywania informacji w ramach 
strategii.

porozumieniu ze wszystkimi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, 
ściśle włączając do tego procesu 
parlamenty, a także partnerów socjalnych 
oraz przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, przyczyniających się do 
opracowania krajowych programów 
reform, ich wdrażania oraz do ogólnego 
przekazywania informacji w ramach 
strategii, ponieważ polityka społeczna 
musi być zgodna z lokalnymi 
uwarunkowaniami i preferencjami.

Or. en

Poprawka 122
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć poziom zatrudnienia poprzez 
użycie środków „ożywienia” rynku pracy, 
w szczególności dla osób gorzej 
wykwalifikowanych, poprzez doradztwo, 
edukację i szkolenia zawodowe 
dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz 
poprzez subsydiowane miejsca pracy dla 
osób niepełnosprawnych oraz osób 
potrzebujących specjalnej ochrony. O ile 
pozwala na to sytuacja na rynku pracy, 
państwa członkowskie powinny, przy 
wykorzystaniu odpowiednich programów, 
zwiększyć szanse na zatrudnienie 
imigrantów już znajdujących się w kraju. 
Potrzebne są również innowacyjne 
programy w celu włączenia do rynku 
pracy osób niepełnosprawnych. Ponadto 
państwa członkowskie powinny usunąć 
przeszkody, które utrudniają wejście na 
rynek pracy nowicjuszom, wspierać 
tworzenie miejsc pracy, pobudzać 
innowacje społeczne oraz zwiększać 
jakość usług pośrednictwa pracy. W 
szczególności przepisy regulujące czas 
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pracy powinny być bardziej elastyczne, tak 
aby stworzyć system pracy zgodny z 
wymogami dotyczącymi godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego oraz 
pozwalający na bardziej elastyczne 
przejście na emeryturę. Ponadto trzeba 
ułatwić powrót do pracy zawodowej po 
dłuższej przerwie związanej z opieką nad 
dziećmi. Strategie zgodnie z modelem 
elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa 
socjalnego (flexicurity) mające na celu 
zwiększenie elastyczności, aby móc 
skuteczniej reagować na cykle 
produkcyjne, muszą być lepiej chronione 
poprzez aktywną politykę w zakresie rynku 
pracy i odpowiednie systemy 
zabezpieczenia społecznego, tak aby 
zmiana pracy nie prowadziła do 
nadmiernych skutków finansowych. 
Powinno temu towarzyszyć wyraźne 
zobowiązanie do aktywnego wspierania 
poszukujących pracy. Nowe formy 
organizacji prac, takie jak nietypowa 
praca czasowa, praca w niepełnym
wymiarze godzin oraz telepraca są w coraz 
większym stopniu wykorzystywane w 
świecie pracy, lecz nie ma nad nimi 
kontroli prawnej. Nie powinno to 
prowadzić do zmniejszenia ochrony 
socjalnej zatrudnionych w ten sposób 
osób.

Or. de

Poprawka 123
Vilija Blinkevičiūtė

Punkt 14a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Aby wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia były wdrażane w państwach 
członkowskich, należy usprawnić otwartą 
metodę koordynacji, ponieważ jej wpływ w 
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państwach członkowskich jest zbyt mały.

Or. lt

Uzasadnienie

Pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących przydatności otwartej metody koordynacji, 
ponieważ postępy poczynione we wdrażaniu strategii lizbońskiej są nierówne 
w poszczególnych krajach UE. Musi ona zatem zostać usprawniona, aby miała większy 
wpływ w trakcie realizacji wyznaczonych celów.

Poprawka 124
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Strategia Europa 2020 opiera się na 
niewielkiej liczbie wytycznych, które 
zastąpią wcześniejsze 24 wytyczne i które 
w spójny sposób odnoszą się do kwestii 
zatrudnienia i ogólnej polityki 
gospodarczej. Załączone do niniejszej 
decyzji wytyczne dla polityki zatrudnienia 
państw członkowskich, są nieodłącznie 
powiązane z wytycznymi dla polityki 
gospodarczej państw członkowskich oraz 
Unii, załączonymi do zalecenia Rady […] 
z dnia […] r. Wspólnie tworzą one 
„Zintegrowane wytyczne dotyczące 
strategii Europa 2020”.

(15) Strategia Europa 2020 opiera się na 
niewielkiej liczbie wytycznych, które 
zastąpią wcześniejsze 24 wytyczne i które 
w spójny sposób odnoszą się do kwestii 
zatrudnienia, konsolidacji spójności 
społecznej i ogólnej polityki gospodarczej. 
Załączone do niniejszej decyzji wytyczne 
dla polityki zatrudnienia państw 
członkowskich, są nieodłącznie powiązane 
z wytycznymi dla polityki gospodarczej 
państw członkowskich oraz Unii, 
załączonymi do zalecenia Rady […] z dnia 
[…] r. Wspólnie tworzą one 
„Zintegrowane wytyczne dotyczące 
strategii Europa 2020”.

Or. el

Poprawka 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Strategia Europa 2020 opiera się na 
niewielkiej liczbie wytycznych, które 
zastąpią wcześniejsze 24 wytyczne i które 
w spójny sposób odnoszą się do kwestii 
zatrudnienia i ogólnej polityki 
gospodarczej. Załączone do niniejszej 
decyzji wytyczne dla polityki zatrudnienia 
państw członkowskich, są nieodłącznie 
powiązane z wytycznymi dla polityki 
gospodarczej państw członkowskich oraz 
Unii, załączonymi do zalecenia Rady […] 
z dnia […] r. Wspólnie tworzą one 
„Zintegrowane wytyczne dotyczące 
strategii Europa 2020”.

(15) Strategia Europa 2020 opiera się na 
wytycznych, które zastąpią wcześniejsze 
24 wytyczne i które w spójny sposób 
odnoszą się do kwestii zatrudnienia i 
ogólnej polityki gospodarczej. Załączone 
do niniejszej decyzji wytyczne dla polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, są 
nieodłącznie powiązane z wytycznymi dla 
polityki gospodarczej państw 
członkowskich oraz Unii, załączonymi do 
zalecenia Rady […] z dnia […] r. 
Wspólnie tworzą one „Zintegrowane 
wytyczne dotyczące strategii Europa 
2020”.

Or. de

Poprawka 126
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W tym kontekście środki z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
powinny być w pełni wykorzystane do 
zwiększenia zatrudnienia, wraz z 
narzędziami potrzebnymi do rozwoju 
umiejętności i wypełnienia wymogów 
dotyczących jakości w nowatorskich
pracach. W celu promowania zawodowej 
mobilności państwa członkowskie muszą 
zwiększyć gotowość ludzi do mobilności 
poprzez dostarczanie zachęt, zwłaszcza 
poprzez środki służące optymalizacji 
publicznych przewozów pasażerskich 
pomiędzy aglomeracjami.

Or. de
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Poprawka 127
Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Nowe zintegrowane wytyczne 
odzwierciedlają konkluzje Rady 
Europejskiej. Wyznaczają one dokładny 
kierunek, w jakim państwa członkowskie 
powinny zmierzać opracowując 
i wdrażając swoje krajowe programy 
reform, a także odzwierciedlają 
współzależności zgodnie z paktem 
stabilności i wzrostu. Niniejsze wytyczne 
stanowią podstawę dla wszelkich zaleceń, 
jakie Rada może kierować do 
poszczególnych państw. Stanowią one 
również podstawę do opracowania 
wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu, 
przesyłanego co roku przez Radę i Komisję 
do Parlamentu Europejskiego.

(16) Nowe zintegrowane wytyczne 
odzwierciedlają konkluzje Rady 
Europejskiej. Wyznaczają one dokładny 
kierunek, w jakim państwa członkowskie 
powinny zmierzać opracowując 
i wdrażając swoje krajowe programy 
reform, a także odzwierciedlają 
współzależności zgodnie z paktem 
stabilności i wzrostu. W oparciu 
o niniejsze wytyczne będą sporządzane 
krajowe sprawozdania roczne, poddawane 
następnie badaniu i ocenie łącznie ze 
środkami na rzecz konsolidacji fiskalnej, 
co umożliwi określenie niezbędnych 
powiązań między realizacją celów strategii 
„Europa 2020” i zobowiązaniami 
określonymi w pakcie stabilności.
Niniejsze wytyczne stanowią podstawę dla 
wszelkich komunikatów, jakie Rada będzie 
kierować do poszczególnych państw, ze 
skutkiem dla dotacji pochodzących 
z funduszy strukturalnych. Stanowią one 
również podstawę do opracowania 
wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu, 
przesyłanego co roku przez Radę i Komisję 
do Parlamentu Europejskiego.

Or. it

Poprawka 128
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Nowe zintegrowane wytyczne 
odzwierciedlają konkluzje Rady

(16) Nowe zintegrowane wytyczne 
odzwierciedlają konkluzje Rady 
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Europejskiej. Wyznaczają one dokładny 
kierunek, w jakim państwa członkowskie 
powinny zmierzać opracowując i 
wdrażając swoje krajowe programy reform, 
a także odzwierciedlają współzależności 
zgodnie z paktem stabilności i wzrostu. 
Niniejsze wytyczne stanowią podstawę dla 
wszelkich zaleceń, jakie Rada może 
kierować do poszczególnych państw. 
Stanowią one również podstawę do 
opracowania wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu, przesyłanego co roku przez 
Radę i Komisję do Parlamentu 
Europejskiego.

Europejskiej. Wyznaczają one dokładny 
kierunek, w jakim państwa członkowskie 
powinny zmierzać opracowując i 
wdrażając swoje krajowe programy reform, 
a także odzwierciedlają współzależności 
zgodnie z paktem stabilności i wzrostu. 
Niniejsze wytyczne stanowią podstawę dla 
wszelkich zaleceń, jakie Rada może 
kierować do poszczególnych państw, 
biorąc pod uwagę różne punkty, z których 
zaczynały państwa członkowskie. 
Stanowią one również podstawę do 
opracowania wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu, przesyłanego co roku przez 
Radę i Komisję do Parlamentu 
Europejskiego.

Or. el

Poprawka 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Nowe zintegrowane wytyczne 
odzwierciedlają konkluzje Rady 
Europejskiej. Wyznaczają one dokładny 
kierunek, w jakim państwa członkowskie 
powinny zmierzać opracowując i 
wdrażając swoje krajowe programy reform, 
a także odzwierciedlają współzależności 
zgodnie z paktem stabilności i wzrostu. 
Niniejsze wytyczne stanowią podstawę dla 
wszelkich zaleceń, jakie Rada może 
kierować do poszczególnych państw. 
Stanowią one również podstawę do 
opracowania wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu, przesyłanego co roku przez 
Radę i Komisję do Parlamentu 
Europejskiego.

(16) Nowe zintegrowane wytyczne 
odzwierciedlają konkluzje Rady 
Europejskiej. Wyznaczają one dokładny 
kierunek, w jakim państwa członkowskie 
powinny zmierzać opracowując i 
wdrażając swoje krajowe programy reform, 
a także odzwierciedlają współzależności. 
Niniejsze wytyczne stanowią podstawę dla 
wszelkich zaleceń, jakie Rada może 
kierować do poszczególnych państw. 
Stanowią one również podstawę do 
opracowania wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu, przesyłanego co roku przez 
Radę i Komisję do Parlamentu 
Europejskiego.

Or. de
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Poprawka 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) W międzyczasie przedsięwzięte 
środki i ich skutki zostaną poddane 
analizie naukowej i krytycznemu 
podsumowaniu.

Or. de

Poprawka 131
Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedstawione w załączniku wytyczne są 
uwzględniane w polityce zatrudnienia 
państw członkowskich, którą 
odzwierciedlać będą krajowe programy 
reform. Państwa członkowskie 
opracowują programy reform zgodne
z celami określonymi w „Zintegrowanych
wytycznych dotyczących strategii Europa 
2020”.

Przedstawione w załączniku wytyczne oraz 
krajowe programy reform przyjmują 
priorytetowy charakter w polityce 
zatrudnienia państw członkowskich. 
Należy uważnie monitorować wpływ na 
zatrudnienie i sytuację społeczną 
krajowych programów reform zgodnych
z celami określonymi we wspomnianych
wytycznych. W sprawozdaniach 
dotyczących stosowania wytycznych 
zawartych w załączniku państwa 
członkowskie trzymają się struktury 
uzgodnionej na szczeblu UE w celu 
zagwarantowania przejrzystości 
i porównywalności podejmowanych 
działań i osiąganych wyników.

Or. it
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Poprawka 132
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedstawione w załączniku wytyczne są 
uwzględniane w polityce zatrudnienia 
państw członkowskich, którą 
odzwierciedlać będą krajowe programy 
reform. Państwa członkowskie opracowują 
programy reform zgodne z celami 
określonymi w „Zintegrowanych 
wytycznych dotyczących strategii Europa 
2020”.

Przedstawione w załączniku wytyczne są 
realizowane w ramach polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, którą 
odzwierciedlać będą krajowe programy 
reform. Państwa członkowskie opracowują 
programy reform zgodne z celami 
określonymi w „Zintegrowanych 
wytycznych dotyczących strategii Europa 
2020”.

Or. it

Poprawka 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Podczas układania i wdrażania krajowych 
programów reform z uwzględnieniem 
wytycznych zawartych w załączniku 
państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne zarządzanie polityką 
zatrudnienia i polityką społeczną. 
Zainteresowane strony, w tym podmioty 
na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
te podmioty, na które mają wpływ różne 
aspekty strategii Europa 2020, organy 
parlamentarne oraz partnerzy społeczni 
aktywnie uczestniczą w procesie 
układania i wdrażania tych programów.
Do osiągnięcia głównych celów UE, jak 
przedstawiono w załączniku, dąży się z 
zastosowaniem odpowiednich celów 
cząstkowych i wskaźników, łącznie ze 
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wskaźnikami wyników i rezultatów oraz 
krajowymi celami, wskaźnikami i tabelami 
wyników. Państwa członkowskie biorą pod 
uwagę te cele i wskaźniki oraz wytyczne i 
zalecenia, jakie Rada kieruje do 
poszczególnych państw.
Państwa członkowskie ściśle monitorują 
wpływ społeczny i wpływ na zatrudnienie 
reform wdrożonych w ramach 
poszczególnych krajowych programów 
reform.
W sprawozdaniach dotyczących 
stosowania wytycznych zawartych w 
załączniku państwa członkowskie 
trzymają się struktury, która ma zostać 
uzgodniona na szczeblu UE, i umieszczają 
w swoich sprawozdaniach te same 
elementy w celu zagwarantowania 
jasności, przejrzystości i porównywalności 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Podczas układania i wdrażania krajowych 
programów reform z uwzględnieniem 
wytycznych zawartych w załączniku 
państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne zarządzanie polityką 
zatrudnienia i polityką społeczną. 
Zainteresowane strony, w tym podmioty 
na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
organy parlamentarne oraz partnerzy 
społeczni, jak i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, zwłaszcza dostawcy usług 
socjalnych, w stosownych przypadkach 
aktywnie uczestniczą w procesie 
układania, wdrażania, monitorowania i 
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oceny tych programów, jak również w 
określaniu celów i wskaźników.
Do osiągnięcia głównych celów UE, jak 
przedstawiono w załączniku, dąży się z 
zastosowaniem odpowiednich celów 
cząstkowych i wskaźników, łącznie ze 
wskaźnikami wyników i rezultatów oraz 
krajowymi celami, wskaźnikami i tabelami 
wyników. Państwa członkowskie biorą pod 
uwagę te cele i wskaźniki oraz wytyczne i 
zalecenia, jakie Rada kieruje do 
poszczególnych państw.
Państwa członkowskie ściśle monitorują 
wpływ społeczny i wpływ na zatrudnienie 
reform wdrożonych w ramach 
poszczególnych krajowych programów 
reform.
W sprawozdaniach dotyczących 
stosowania wytycznych zawartych w 
załączniku państwa członkowskie 
trzymają się struktury, która ma zostać 
uzgodniona na szczeblu UE, i umieszczają 
w swoich sprawozdaniach te same 
elementy w celu zagwarantowania 
jasności, przejrzystości i porównywalności 
między państwami członkowskimi.
W krajowych planach działania należy 
wyraźnie określić cele dostosowane do 
danego kraju, uzupełniające wymierne 
cele UE zgodnie z możliwościami danego 
kraju. Państwa członkowskie muszą 
inwestować w prowadzenie aktywnego 
monitoringu i szczegółowych statystyk. W 
celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów 
i wzmocnienia wpływu wytycznych 
dotyczących zatrudnienia i krajowych 
planów reform w przypadku braku 
zgodności państwa członkowskie ponoszą 
konsekwencje.

Or. en
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Poprawka 135
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Komisja Europejska przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
roczne sprawozdania z postępów w celu 
monitorowania i oceny zakresu, w jakim 
państwa członkowskie osiągnęły wymierne 
cele UE określone w załączniku.
Podczas przeglądu śródokresowego 
Komisja Europejska opracowuje analizy 
skutków (za okres 2010–2014 i po roku 
2014), obejmujące analizę porównawczą 
wydajności, w celu oceny zakresu, w 
jakim spełniono cele wytycznych UE.
Wobec państw członkowskich, które nie 
zachowały zgodności, Komisja Europejska 
wszczyna postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Usytuowanie Komisji z powrotem w centrum systemu monitorowania stosowania wymiernych 
celów UE przez państwa członkowskie; „stały zdecentralizowany dialog” między Komisją a 
państwami członkowskimi na wszystkich szczeblach jest najlepszym sposobem dopilnowania, 
aby te wymierne cele UE były stosowane. Uzasadnione jest wyznaczenie dwóch etapów dla 
okresów 2010–2014 i po roku 2014. Biorąc pod uwagę rzeczywistość UE, wymagałoby to od 
trzech do czterech lat prac przygotowawczych, uzyskania stopniowego zaangażowania państw 
członkowskich, Parlamentu i społeczeństwa oraz przydzielenia stałego finansowania tego 
procesu.

Poprawka 136
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Podczas układania i wdrażania krajowych 
programów reform z uwzględnieniem 
wytycznych zawartych w załączniku 
państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne zarządzanie polityką 
zatrudnienia i polityką społeczną. 
Zainteresowane strony, w tym podmioty 
na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
organy parlamentarne oraz partnerzy 
społeczni aktywnie uczestniczą w procesie 
układania, wdrażania, monitorowania i 
oceny tych programów, w tym w 
określaniu celów i wskaźników.
Do osiągnięcia głównych celów UE, jak 
przedstawiono w załączniku, dąży się z 
zastosowaniem odpowiednich celów 
cząstkowych i wskaźników, łącznie ze 
wskaźnikami wyników i rezultatów oraz 
krajowymi celami, wskaźnikami i tabelami 
wyników. Państwa członkowskie biorą pod 
uwagę te cele i wskaźniki oraz wytyczne i 
zalecenia, jakie Rada kieruje do 
poszczególnych państw.
Państwa członkowskie ściśle monitorują 
wpływ społeczny i wpływ na zatrudnienie 
reform wdrożonych w ramach 
poszczególnych krajowych programów 
reform.
W sprawozdaniach dotyczących 
stosowania wytycznych zawartych w 
załączniku państwa członkowskie 
trzymają się struktury, która ma zostać 
uzgodniona na szczeblu UE, i umieszczają 
w swoich sprawozdaniach te same 
elementy w celu zagwarantowania 
jasności, przejrzystości i porównywalności 
między państwami członkowskimi.

Or. en
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Poprawka 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna -7 (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna: Równouprawnienie płci
Poprzez konkretne cele dotyczące 
równouprawnienia płci, uwzględnianie 
aspektu płci oraz konkretne działania w 
ramach polityki państwa członkowskie 
będą zwiększać zatrudnienie kobiet, które 
będzie w pełni uwzględniać prawa kobiet i 
eliminować różnice w wynagradzaniu 
kobiet i mężczyzn, dyskryminację oraz 
inne różnice w poziomie zatrudnienia i 
bezrobocia.
Państwa członkowskie powinny dążyć do 
osiągnięcia do 2020 r. poziomu 
zatrudnienia kobiet i mężczyzn 
wynoszącego 75% (w oparciu o 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
pracy) m.in. poprzez:
– większą liczbę inwestycji publicznych i 
prywatnych, usługi publiczne o lepszej 
jakości i wsparcie dla rodzin i osób 
samotnych;
– zapewnianie dostępnych, elastycznych 
usług po przystępnej cenie i o wysokiej 
jakości, zwłaszcza dostępu do placówek 
opieki nad dziećmi, z dążeniem do 
zapewnienia warunków dla 50% 
niezbędnej opieki nad dziećmi w wieku 0–
3 lat i 100% opieki nad dziećmi w wieku 
3–6 lat, oraz lepszego dostępu do opieki 
nad innymi osobami pozostającymi na 
utrzymaniu, zwłaszcza nad osobami 
starszymi;
– rozwiązanie problemu niestabilnych 
warunków pracy, ponieważ w większości 
dotykają one kobiet;
– częstsze i skuteczniejsze 
wykorzystywanie umiejętności kobiet 
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należących do mniejszości i grup 
migrantów;
– uznanie praw małżonków 
współpracujących i partnerów życiowych, 
którymi w większości przypadków są 
kobiety pomagające w pracach 
rękodzielniczych, w handlu, rolnictwie, 
rybołówstwie i prowadzeniu małych 
rodzinnych przedsiębiorstw, do 
odpowiedniej ochrony w obszarze 
zabezpieczenia społecznego oraz w 
obszarze ich pracy;
– polepszenie warunków pracy i poprawę 
wyceny pracy w sektorach, w których 
obecne są głównie kobiety (tj. opieka i 
praca w domu, niektóre sektory usług).
Państwa członkowskie powinny 
przyspieszyć swoje wysiłki na rzecz 
pełnego zastosowania zasady równości 
wynagrodzenia za taką samą pracę i dążyć 
do zmniejszenia różnic w wynagradzaniu 
kobiet i mężczyzn do 0–5% do 2020 r. Cele 
te będą wspierane przez zmienioną 
dyrektywę 75/117/EWG Komisji – wniosek 
ustawodawczy, który jest skuteczniejszy od 
obowiązującego ustawodawstwa i który 
przewiduje środki w przypadku 
naruszenia prawa do równej płacy oraz 
gwarantuje, że będą one miały charakter 
odstraszający i proporcjonalny (np. 
bardziej dotkliwe sankcje w przypadku 
powtarzających się wykroczeń).

Or. en

Poprawka 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 7: Zwiększenie współczynnika 
aktywności zawodowej i ograniczenie 

Wytyczna 7: Tworzenie większej liczby 
miejsc pracy o lepszej jakości, 
ograniczenie bezrobocia strukturalnego i 
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bezrobocia strukturalnego zwiększenie współczynnika aktywności 
zawodowej

Or. en

Poprawka 139
Georges Bach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 7: Zwiększenie współczynnika 
aktywności zawodowej i ograniczenie 
bezrobocia strukturalnego

Wytyczna 7: Zwiększenie współczynnika 
aktywności zawodowej z 
długoterminowym celem w postaci 
pełnego zatrudnienia

Or. de

Poprawka 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 7: Zwiększenie współczynnika 
aktywności zawodowej i ograniczenie 
bezrobocia strukturalnego

Wytyczna 7: Zwiększenie integracji rynku 
pracy i ograniczenie bezrobocia

Or. en

Poprawka 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit -pierwszy (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas zwiększania poziomu 
zatrudnienia państwa członkowskie będą 
przestrzegać godnych warunków pracy. 
Ponadto państwa członkowskie ustalą 
swoje cele krajowe w taki sposób, by 



PE442.935v02-00 84/236 AM\820832PL.doc

PL

poziom udziału mężczyzn i kobiet w wieku 
20–24 lat w szkoleniach lub na rynku 
pracy został zwiększony do 90%. Należy 
zapewnić udział w rynku pracy wszystkich 
osób, zwłaszcza określonych grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
na rynku pracy, takich jak osoby młode, 
osoby niepełnosprawne i osoby ze 
środowisk migracyjnych.
Do 2014 r. państwa członkowskie są 
zobowiązane do zwiększenia poziomu 
zatrudnienia o 10%, ze skoncentrowaniem 
się na konkretnych grupach, takich jak:
– osoby młode w wieku 15–25 lat;
– starsi pracownicy w wieku 50–64 lat;
– kobiety;
– pracownicy niewykwalifikowani;
– osoby niepełnosprawne;
– osoby ze środowisk migracyjnych.
Wskaźnik osób, które są długotrwale 
bezrobotne, powinien zostać zmniejszony 
o 10%.

Or. en

Poprawka 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit -pierwszy (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu przezwyciężenia utrzymującego się 
bezrobocia w Unii Europejskiej oraz 
zwalczenia ubóstwa konieczne jest 
polepszenie integracji rynku pracy oraz 
przyspieszenie tworzenia miejsc pracy w 
całej Europie.
Państwa członkowskie i Unia Europejska 
powinny skoncentrować swoje wysiłki na 
rzecz tworzenia miejsc pracy na:
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– wspieraniu umożliwiania 
przedsiębiorstwom i pracownikom 
przechodzenia z sektorów o malejącej 
liczbie miejsc pracy do sektorów, w 
których tworzone są nowe i trwałe miejsca 
pracy;
– tworzeniu infrastruktury wspierającej 
dla nowych obszarów gospodarki, które 
mają potencjał tworzenia trwałych miejsc 
pracy;
– inwestowaniu w szkolenia, 
innowacyjność i badania naukowe, 
zwłaszcza w przypadku MŚP jako 
głównych podmiotów stymulujących rynek 
pracy;
– wzmacnianiu potencjału w zakresie 
zatrudnienia w sektorze usług 
świadczonych w interesie ogólnym, wraz z 
połączeniem celu, jakim jest tworzenie 
miejsc pracy, z pozytywnymi aspektami 
dotyczącymi aktywnego włączenia 
społecznego;
– kierowaniu inwestycji publicznych na 
tworzenie trwałego zatrudnienia o 
wysokiej jakości.
W celu poprawy integracji rynku pracy 
państwa członkowskie i UE powinny 
skoncentrować się na usprawnieniu
dostępu dla osób pozostających poza 
rynkiem pracy, z jednoczesnym 
polepszaniem warunków pracy, zwłaszcza 
w przypadku pracy o niskiej jakości, oraz 
dostosowywaniem miejsc pracy do potrzeb 
zróżnicowanej i starzejącej się siły 
roboczej.

Or. en

Poprawka 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit -pierwszy (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie strategie polityczne i środki 
podejmowane w ramach wytycznych 
dotyczących zatrudnienia w znacznym 
stopniu wspierają równość mężczyzn i 
kobiet oraz uwzględniają aspekt płci. 
Obejmuje to strategie dotyczące 
pozytywnych działań ukierunkowanych na 
wzmacnianie praw i równouprawnienia 
kobiet. Należy poddać przeglądowi 
systemy zabezpieczenia społecznego w 
celu usunięcia elementów, które prowadzą 
do braku równouprawnienia płci; w 
sektorach, w których kobiety są silnie 
reprezentowane, należy zapewnić lepsze 
warunki pracy; należy zmniejszyć liczbę 
przypadków przymusowej pracy w 
niepełnym wymiarze oraz zagwarantować 
równouprawnienie płci w obszarach 
szkolenia i kształcenia. W tym kontekście 
UE wyznacza cel zmniejszenia do 2020 r. 
różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn 
do 0–5%. Ponadto UE wyznacza cele 
obejmujące rozszerzenie zakresu 
świadczenia dostępnych, niedrogich i 
elastycznych usług opieki o wysokiej 
jakości dla wszystkich, w szczególności 
dostępu do placówek opieki nad dziećmi, z 
dążeniem do zapewnienia 70% niezbędnej 
opieki nad dziećmi w wieku 0–3 lat i 100% 
opieki nad dziećmi w wieku 3–6 lat, a w 
czasie obowiązywania strategii Europa 
2020 UE w oparciu o ciągłą ocenę 
aktualnych i potencjalnych potrzeb 
związanych z opieką określi konkretne 
cele dotyczące opieki nad innymi osobami 
pozostającymi na utrzymaniu, w tym nad 
osobami starszymi.

Or. xm

Poprawka 144
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit -pierwszy (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustalą swoje cele 
krajowe tak, aby zwiększyć poziom 
zatrudnienia kobiet i mężczyzn do 75% do 
2020 r., w szczególności w drodze 
większego udziału w rynku pracy młodych 
ludzi, starszych pracowników, 
pracowników o niskich kwalifikacjach i 
osób niepełnosprawnych oraz lepszej 
integracji legalnych imigrantów. Ponadto 
państwa członkowskie ustalą swoje cele 
krajowe w taki sposób, by poziom udziału 
mężczyzn i kobiet w wieku 15–24 lat w 
kształceniu, szkoleniach lub zatrudnieniu 
został zwiększony do co najmniej 90%.

Or. en

Poprawka 145
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit -pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustalą swoje cele 
krajowe tak, aby zwiększyć poziom 
zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 
20–64 lat do 75% do 2020 r., w 
szczególności w drodze większego udziału 
w rynku pracy pracowników o niskich 
kwalifikacjach, młodych ludzi, starszych 
pracowników, osób 
niewykwalifikowanych i osób 
niepełnosprawnych, mniejszości – w 
szczególności Romów – oraz lepszej 
integracji legalnych imigrantów. Ponadto 
państwa członkowskie ustalą swoje cele 
krajowe w taki sposób, by poziom udziału 
mężczyzn i kobiet w wieku 20–24 lat w 
szkoleniach lub na rynku pracy został 
zwiększony do 90%.

Or. en
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Poprawka 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zwiększać 
współczynnik aktywności zawodowej za 
pomocą polityki promującej aktywność 
ludzi starszych, równouprawnienie płci 
oraz równe płace, a także integracji na 
rynku pracy ludzi młodych, osób 
niepełnosprawnych, migrantów oraz 
innych grup w trudnej sytuacji społecznej. 
Państwa członkowskie muszą skutecznie 
wdrażać ustawodawstwo 
antydyskryminacyjne w celu osiągnięcia 
bardziej integracyjnego rynku pracy oraz 
urzeczywistnienia koncepcji bardziej 
zróżnicowanej siły roboczej. W celu 
zwiększenia dostępu do zatrudnienia o 
wysokiej jakości dla kobiet należy 
ustanowić politykę utrzymania równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
obejmującą zapewnianie niedrogiej 
opieki, prawo do pracy w niepełnym 
wymiarze godzin, elastyczne godziny i 
miejsca pracy. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wspierać równy 
podział bezpłatnej opieki między mężczyzn 
i kobiety oraz zwiększać poziom 
zatrudnienia w niepełnym wymiarze 
godzin wśród mężczyzn, zwłaszcza w celu 
utrzymania zatrudnienia wysoko 
wykwalifikowanych kobiet w dziedzinach 
naukowych i technicznych. Państwa 
członkowskie powinny również znieść 
przeszkody w wejściu nowych 
pracowników na rynek pracy, wspierać 
prowadzenie działalności na własny 
rachunek oraz tworzenie miejsc pracy w 
obszarach takich jak m.in. proekologiczne 
miejsca pracy oraz wspierać i promować 
innowacje społeczne.
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Or. en

Poprawka 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu 
zwiększenia współczynnika aktywności 
zawodowej, przeciwdziałania segmentacji 
rynku i bierności zawodowej oraz 
nierówności w traktowaniu płci, przy 
jednoczesnym ograniczaniu bezrobocia 
strukturalnego. Środki mające na celu 
poprawę elastyczności i bezpieczeństwa 
powinny być wyważone i wzajemnie ze
sobą powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

W dotychczasowych badaniach 
empirycznych dotyczących rynków pracy 
w UE wykazano, że elastyczność 
zatrudnienia ma największy negatywny 
wpływ na szanse na zatrudnienie, 
ponieważ elastyczne umowy o pracę 
(zatrudnienie poniżej pułapu 
obowiązkowego zabezpieczenia 
społecznego, praca czasowa, umowy o 
pracę na czas określony, praca na 
zasadzie projektów itp.) wiążą się nie tylko 
z niższym zabezpieczeniem społecznym i 
niższymi dochodami, lecz także z brakiem 
możliwości szkoleń, rozwoju zawodowego 
i uczenia się przez całe życie oraz 
stwierdzono, że im elastyczniejsze 
zatrudnienie, tym bardziej niepewne.
Państwa członkowskie powinny wcielić i 
stosować koncepcję DOBREJ PRACY, w 
pełni wykorzystując wsparcie z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
celu zwiększenia udziału w rynku pracy i 
zwalczania segmentacji, przymusowego 
braku aktywności i nierówności płci, przy 
jednoczesnym skoncentrowaniu się na 
bezrobociu strukturalnym. W koncepcji 
DOBREJ PRACY położono duży nacisk 
na wspieranie równości w pracy, poprawę 
zabezpieczenia społecznego i włączenia 
społecznego, poprawę istniejących praw 
pracowników i wprowadzanie nowych, 
wspieranie bezpieczeństwa i zdrowia w 
miejscu pracy, lepsze zarządzanie 
zagrożeniami społecznymi oraz godzenie 
życia zawodowego i prywatnego. Państwa 
członkowskie powinny wdrożyć 
zdecydowane środki mające na celu 
zwiększanie bezpieczeństwa poprzez 
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stopniową likwidację niepewnego 
zatrudnienia oraz nietypowych uzgodnień 
umownych związanych z takimi 
niepewnymi formami zatrudnienia, aby 
ograniczyć i zmniejszyć stosowanie 
nietypowych form zatrudnienia których 
nadużywanie powinno być karalne. W 
związku z powyższym państwa 
członkowskie muszą wprowadzić 
połączenie pewnych i wiarygodnych 
umów o pracę, aktywnych i 
zapewniających włączenie społeczne 
polityk rynku pracy, skutecznego uczenia 
się przez całe życie, strategii politycznych 
służących wspieraniu dobrowolnie 
wybranej mobilności siły roboczej oraz 
skutecznych, wysokiej jakości systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw osób bezrobotnych do odpowiednich 
zasiłków oraz dostosowane do potrzeb 
środki służące znalezieniu wysokiej 
jakości zatrudnienia lub szkolenia i 
podwyższania umiejętności i kompetencji.

Or. xm

Poprawka 148
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu 
zwiększenia współczynnika aktywności 
zawodowej, przeciwdziałania segmentacji 
rynku i bierności zawodowej oraz 

Aby osiągnąć ten cel, państwa 
członkowskie powinny promować wzrost, 
tworząc w tym celu nowe, godne miejsca 
pracy w ramach aktywnej polityki rynku 
pracy, zwiększać innowacyjny potencjał 
gospodarki, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP). W celu 
zapewnienia trwałości tworzonych miejsc 
pracy należy wspierać spółki inwestujące 
w przyszłościowe technologie, naukę i 
badania naukowe. MŚP zapewniają 
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nierówności w traktowaniu płci, przy 
jednoczesnym ograniczaniu bezrobocia 
strukturalnego. Środki mające na celu 
poprawę elastyczności i bezpieczeństwa 
powinny być wyważone i wzajemnie ze 
sobą powiązane. Państwa członkowskie
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

wzrost liczby miejsc pracy i zasługują na 
szczególne wsparcie. W celu poprawy 
dostępu kobiet i ludzi młodych do rynku 
pracy należy stworzyć warunki do rozwoju 
odpowiednich placówek opieki nad 
dziećmi, tak aby każde dziecko w wieku 
przedszkolnym miało zapewnioną opiekę 
poza rodziną. Należy określić konkretny 
cel dla placówek opieki nad dziećmi, aby 
ułatwić udział kobiet w rynku pracy.

Każda młoda osoba ma możliwość pracy, 
odbycia szkoleń czy też dalszego 
kształcenia w ciągu sześciu miesięcy od 
ukończenia szkoły, w bliskiej współpracy z 
partnerami społecznymi. Rządy powinny 
dopilnować, aby młodym ludziom w wieku 
poniżej 25 lat, którzy są bezrobotni przez 
cztery miesiące, oferowano miejsce pracy 
lub możliwość dalszego kształcenia.
Osoby długotrwale bezrobotne powinny 
otrzymywać oferty środków 
zwiększających szanse na rynku pracy, dla 
których należy określić cele ilościowe, aby 
wzmocnić zapobiegawczą politykę w 
zakresie rynku pracy. Każdej dorosłej 
osobie bezrobotnej należy zaoferować 
pracę, praktyki zawodowe, dodatkowe 
szkolenie lub inny środek zwiększania 
szans na rynku pracy w ciągu 
maksymalnie 12 miesięcy od utraty pracy. 
W związku z tym w 2014 r. 25% 
wszystkich osób długotrwale bezrobotnych 
powinno uczestniczyć w aktywnym rynku 
pracy, korzystając ze środka w formie 
zaawansowanego szkolenia, kształcenia 
i/lub zmiany profilu zawodowego.
Państwa członkowskie muszą zapewnić 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
towarzyszy jasne określenie praw i 
obowiązków bezrobotnych aktywnie 
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poszukujących pracy.

Or. en

Poprawka 149
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

Państwa członkowskie powinny promować 
wzrost, tworząc w tym celu nowe, trwałe 
miejsca pracy o wysokiej jakości, 
zwiększać innowacyjny potencjał 
gospodarki, w szczególności poprzez 
uznanie istotnej roli odgrywanej przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i 
przedstawicieli wolnego zawodu, oraz 
poprzez działania na rzecz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych i zbędnej 
biurokracji. Należy przedsięwziąć środki w 
celu zwiększenia udziału osób starszych i 
osób niepełnosprawnych w rynku pracy 
oraz skutecznego zwalczania 
dyskryminacji na rynku pracy z uwagi na 
wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, 
orientację seksualną i religię lub 
światopogląd, zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem UE. Do prowadzonej 
przez państwa członkowskie polityki w 
zakresie rynku pracy należy wprowadzić i 
stosować zasady modelu elastycznego 
rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego 
(flexicurity), zatwierdzonego przez Radę 
Europejską, w pełni wykorzystując pomoc 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
celu zwiększenia współczynnika 
aktywności zawodowej, przeciwdziałania 
segmentacji rynku i bierności zawodowej, 
zmniejszania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
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być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

Or. en

Poprawka 150
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 

Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić i stosować ideę DOBREJ 
PRACY, w pełni wykorzystując pomoc 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
celu zwiększenia współczynnika 
aktywności zawodowej, przeciwdziałania 
segmentacji rynku i przymusowej bierności 
zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Idea DOBREJ PRACY kładzie silny 
nacisk na propagowanie jakości w pracy, 
lepsze zabezpieczenie społeczne i 
włączenie społeczne, rozszerzanie 
istniejących praw pracowników i 
wprowadzanie nowych, wspieranie 
bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, 
lepsze zarządzanie ryzykiem społecznym 
oraz pogodzenie życia zawodowego i 
prywatnego.
Środki mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa poprzez likwidowanie 
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zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych aktywnie 
poszukujących pracy.

niepewności zatrudnienia i nietypowych 
postanowień umownych związanych z 
takimi niepewnymi formami zatrudnienia 
powinny być powszechnie przyjmowane 
przez państwa członkowskie w celu 
ograniczenia stosowania nietypowych 
form zatrudnienia, których nadużywanie 
powinno być karane. Państwa 
członkowskie muszą zatem zastosować 
połączenie bezpiecznych i wiarygodnych 
umów o pracę, aktywnej i integracyjnej 
polityki w zakresie rynku pracy, 
skutecznego uczenia się przez całe życie, 
polityki wspierającej prawo do 
dobrowolnie wybranej mobilności siły 
roboczej oraz skutecznych systemów 
zabezpieczenia społecznego o wysokiej 
jakości wspierających zmiany sytuacji 
zawodowej, którym powinno towarzyszyć 
jasne określenie praw bezrobotnych
uprawnionych do odpowiednich 
świadczeń i środków dostosowanych do 
potrzeb, umożliwiających znalezienie 
zatrudnienia o wysokiej jakości lub – w 
razie konieczności – szkolenie i 
podwyższanie swoich kwalifikacji i 
kompetencji.

Or. en

Poprawka 151
Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy 
i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, 
w pełni wykorzystując pomoc
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w celu zwiększenia współczynnika 
aktywności zawodowej, przeciwdziałania 

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy 
i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, 
w pełni wykorzystując pomoc 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w celu zwiększenia współczynnika 
aktywności zawodowej, przeciwdziałania 
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segmentacji rynku i bierności zawodowej 
oraz nierówności w traktowaniu płci, przy 
jednoczesnym ograniczaniu bezrobocia 
strukturalnego. Środki mające na celu 
poprawę elastyczności i bezpieczeństwa 
powinny być wyważone i wzajemnie ze 
sobą powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów 
o pracę, aktywnej polityki w zakresie 
rynku pracy, skutecznego uczenia się przez 
całe życie, polityki promującej mobilność 
siły roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

segmentacji rynku i bierności zawodowej 
oraz nierówności w traktowaniu płci, przy 
jednoczesnym ograniczaniu bezrobocia 
strukturalnego. Środki mające na celu 
poprawę elastyczności i bezpieczeństwa 
powinny być wyważone i wzajemnie ze 
sobą powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów 
o pracę – przewidując specjalne formy 
ochrony w czasie przechodzenia z jednego 
miejsca pracy do drugiego – nowych 
systemów dodatkowego ubezpieczenia 
emerytalnego, świadczenia usług 
istotnych dla utrzymania równowagi 
między życiem zawodowym i prywatnym,
aktywnej polityki w zakresie rynku pracy, 
skutecznego uczenia się przez całe życie, 
polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego, 
uwzględniających przerwy w pracy 
zawodowej, zwłaszcza osób młodych 
i kobiet, a także wspierających zmiany 
sytuacji zawodowej, którym powinno 
towarzyszyć jasne określenie praw 
i obowiązków bezrobotnych aktywnie 
poszukujących pracy.

Or. it

Poprawka 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 

Mimo że Komisja musi zrewidować 
strategię dotyczącą elastycznego rynku 
pracy i bezpieczeństwa (flexicurity) w celu 
umieszczenia kwestii bezpieczeństwa 
zmiany zatrudnienia wśród priorytetów 
agendy, do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
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współczynnika aktywności zawodowej,
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

zmienione zasady modelu elastycznego 
rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego, 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej i
przeciwdziałania segmentacji rynku
poprzez zapewnienie odpowiedniej 
ochrony pracowników zatrudnionych na 
podstawie wszystkich rodzajów umów. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Należy podkreślić, że 
elastyczność bez zabezpieczenia 
społecznego i dostępu do możliwości 
uczenia się przez całe życie nie jest 
zrównoważonym sposobem zwiększania 
zatrudnienia. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej i integracyjnej polityki w 
zakresie rynku pracy, skutecznego uczenia 
się przez całe życie dla wszystkich 
pracowników, polityki promującej 
mobilność siły roboczej oraz odpowiednich 
systemów zabezpieczenia społecznego 
wspierających zmiany sytuacji zawodowej 
i dostępnych dla wszystkich pracowników, 
aby wspierać postęp w kierunku 
zatrudnienia stabilnego i pewnego pod 
względem prawnym. Podnoszenie 
kwalifikacji musi zostać uznane za 
nieodłączną część życia zawodowego 
każdej osoby oraz za prawo każdego 
pracownika.

Or. en

Poprawka 153
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa Do prowadzonej przez państwa 
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członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego.
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa 
zatrudnienia powinny być wyważone i 
wzajemnie ze sobą powiązane. W tym celu 
należy przeanalizować zasady dotyczące 
uzyskiwania dotacji z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i tam, gdzie to 
możliwe, uprościć je. Państwa 
członkowskie powinny zatem, we 
współpracy z obiema stronami 
reprezentującymi branżę, zastosować 
połączenie elastycznych i wiarygodnych 
umów o pracę, aktywnej polityki w 
zakresie rynku pracy, skutecznego uczenia 
się przez całe życie, polityki promującej 
mobilność siły roboczej, mniejszych 
utrudnień biurokratycznych dla osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego, w ramach 
których uwzględnia się pracę 
transgraniczną, w celu zachęcania do 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

Or. nl

Poprawka 154
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz w pełni 
gwarantując prawa i chroniąc zdrowie 
pracowników, w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej, biorąc pod uwagę sytuację 
rodzinną pracowników, oraz 
odpowiednich systemów zabezpieczenia 
społecznego wspierających zmiany sytuacji 
zawodowej, którym powinno towarzyszyć 
jasne określenie praw i obowiązków 
bezrobotnych aktywnie poszukujących 
pracy.

Or. el

Poprawka 155
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa Do prowadzonej przez państwa 
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członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy 
i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, 
w pełni wykorzystując pomoc 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w celu zwiększenia współczynnika 
aktywności zawodowej, przeciwdziałania 
segmentacji rynku i bierności zawodowej 
oraz nierówności w traktowaniu płci, przy 
jednoczesnym ograniczaniu bezrobocia 
strukturalnego. Środki mające na celu 
poprawę elastyczności i bezpieczeństwa 
powinny być wyważone i wzajemnie ze 
sobą powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów 
o pracę, aktywnej polityki w zakresie 
rynku pracy, skutecznego uczenia się przez 
całe życie, polityki promującej mobilność 
siły roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy 
i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, 
w pełni wykorzystując pomoc 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w celu zwiększenia współczynnika 
aktywności zawodowej, przeciwdziałania 
segmentacji rynku i bierności zawodowej 
oraz nierówności w traktowaniu płci, przy 
jednoczesnym ograniczaniu bezrobocia 
strukturalnego. Środki mające na celu 
poprawę elastyczności i bezpieczeństwa 
powinny być wyważone i wzajemnie ze 
sobą powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych form 
organizacji pracy, w ramach warunków 
umów zapewniających wszystkim 
pracownikom – niezależnie od ich statusu 
prawnego – szereg istotnych praw, 
aktywnej polityki w zakresie rynku pracy, 
skutecznego uczenia się przez całe życie, 
polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

Or. it

Poprawka 156
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
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zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej i mobilność w obrębie państw 
Unii Europejskiej oraz odpowiednich 
systemów zabezpieczenia społecznego 
wspierających zmiany sytuacji zawodowej, 
którym powinno towarzyszyć jasne 
określenie praw i obowiązków 
bezrobotnych aktywnie poszukujących 
pracy.

Or. fr

Poprawka 157
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
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traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych aktywnie 
poszukujących pracy.

traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw bezrobotnych. Państwa członkowskie 
powinny zagwarantować skuteczne usługi 
pośrednictwa pracy.

Or. de

Poprawka 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego 
oraz niepewności poprzez zapewnienie 
odpowiedniej ochrony pracownikom 
zatrudnionym na podstawie wszystkich 
form zatrudnienia. Środki mające na celu 
poprawę elastyczności i bezpieczeństwa 
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elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

powinny być wyważone i wzajemnie ze 
sobą powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy. 
Partnerstwo społeczne jest 
najważniejszym elementem modelu 
europejskiego, w związku z czym 
konieczne jest wyważone 
współdecydowanie. Należy wzmocnić 
dialog społeczny.

Or. en

Poprawka 159
Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
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elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy. 

elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy. Państwa 
członkowskie powinny przedsięwziąć 
specjalne środki zapewniające 
zatrudnianie ludzi młodych na 
istniejących i stałych miejscach pracy.

Or. da

Poprawka 160
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i w wyważony 
sposób stosować zasady modelu 
elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa 
socjalnego (flexicurity), zatwierdzonego 
przez Radę Europejską, w pełni 
wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego, 
a zwłaszcza bezrobocia wśród młodzieży. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny – z uwzględnieniem wyzwań 
demograficznych – zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
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roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

Or. en

Poprawka 161
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wyważone i wzajemnie ze sobą 
powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności rynku pracy mają 
podstawowe znaczenie. Państwa 
członkowskie powinny zatem zastosować 
połączenie elastycznych i wiarygodnych 
umów o pracę, aktywnej polityki w 
zakresie rynku pracy, skutecznego uczenia 
się przez całe życie, polityki promującej 
mobilność siły roboczej oraz odpowiednich 
systemów zabezpieczenia społecznego 
wspierających zmiany sytuacji zawodowej, 
którym powinno towarzyszyć jasne 
określenie praw i obowiązków 
bezrobotnych aktywnie poszukujących 
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aktywnie poszukujących pracy. pracy.

Or. en

Poprawka 162
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu 
zwiększenia współczynnika aktywności 
zawodowej, przeciwdziałania segmentacji 
rynku i bierności zawodowej oraz 
nierówności w traktowaniu płci, przy 
jednoczesnym ograniczaniu bezrobocia 
strukturalnego. Środki mające na celu 
poprawę elastyczności i bezpieczeństwa 
powinny być wyważone i wzajemnie ze 
sobą powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

Aby osiągnąć ten cel, państwa 
członkowskie powinny promować wzrost 
zwiększający poziom zatrudnienia, 
tworząc w tym celu nowe miejsca pracy, 
zwiększać innowacyjny potencjał 
gospodarki, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz 
uwolnić przemysł od barier 
administracyjnych i pozataryfowych. W 
celu poprawy dostępu kobiet i ludzi 
młodych do rynku pracy należy stworzyć 
warunki do rozwoju odpowiednich 
placówek opieki nad dziećmi, tak aby 
każde dziecko w wieku przedszkolnym 
miało zapewnioną możliwość skorzystania 
z opieki poza rodziną, a każda młoda 
osoba miała możliwość pracy, odbycia 
szkoleń czy też dalszego kształcenia w 
ciągu czterech miesięcy od ukończenia 
szkoły, w bliskiej współpracy z partnerami 
społecznymi.

Or. en
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Poprawka 163
Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do prowadzonej przez państwa 
członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy należy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu 
zwiększenia współczynnika aktywności 
zawodowej, przeciwdziałania segmentacji 
rynku i bierności zawodowej oraz 
nierówności w traktowaniu płci, przy 
jednoczesnym ograniczaniu bezrobocia 
strukturalnego. Środki mające na celu 
poprawę elastyczności i bezpieczeństwa 
powinny być wyważone i wzajemnie ze 
sobą powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy.

Aby osiągnąć ten cel państwa 
członkowskie powinny podejmować się 
promowania wzrostu, tworząc w tym celu 
nowe miejsca pracy, oraz zwiększać 
innowacyjny potencjał gospodarki, w 
szczególności różnorodnych małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby 
uwolnić przemysł od barier 
administracyjnych i pozataryfowych oraz 
opracować instrumenty regulacyjne i 
narzędzia wsparcia, które będą 
uwzględniać różnorodność biznesu, dzięki 
czemu wszystkie rodzaje spółek będą miały 
jednakowe warunki w odniesieniu do 
konkurencji i promocji.

Or. es

Poprawka 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urzędy pracy muszą realizować programy 
szkoleniowe i programy mentoringu, 
szczególnie w obszarze technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, a 
także umożliwiać dostęp do łącza 
internetowego o dużej szybkości osobom 
szukającym pracy, aby optymalnie ułatwić 
ten proces.

Or. en

Poprawka 165
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu poprawy dostępu kobiet i ludzi 
młodych do rynku pracy należy stworzyć 
warunki dla rozwoju odpowiednich 
placówek opieki nad dziećmi, z dążeniem 
do zapewnienia 50% niezbędnej opieki 
nad dziećmi w wieku 0–3 lat i 100% opieki 
nad dziećmi w wieku 3–6 lat.

Or. en

Poprawka 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny również 
wdrożyć podstawowe zasady dotyczące 
równego traktowania i niedyskryminacji 
oraz zasady określone w europejskich 
dyrektywach dotyczących spraw 
społecznych, w tym te wynikające z 
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umowy ramowej zawartej przez 
europejskich partnerów społecznych, a 
także przestrzegać tych zasad.

Or. en

Poprawka 167
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie – we współpracy z 
partnerami społecznymi – powinny 
zwiększyć poziom zatrudnienia poprzez 
użycie środków „ożywienia” rynku pracy, 
w szczególności dla osób nisko 
wykwalifikowanych potrzebujących 
specjalnej ochrony i/lub wsparcia – takich 
jak Romowie – poprzez doradztwo, 
edukację i szkolenia zawodowe 
dostosowane do potrzeb rynku pracy. W 
tym kontekście należy wspierać 
gospodarkę społeczną. Ponadto z 
wykorzystaniem odpowiednich 
programów państwa członkowskie 
powinny zwiększyć szanse na zatrudnienie 
legalnych imigrantów i Romów, 
znajdujących się wśród innych grup w 
trudnej sytuacji społecznej. Potrzebne są 
również nieustanne wysiłki i innowacyjne 
programy w celu ponownego włączenia do 
rynku pracy osób niepełnosprawnych i 
osób pochodzących z mniejszościowych 
społeczności etnicznych, w tym poprzez 
subsydiowane miejsca pracy.
Ponadto państwa członkowskie powinny 
usunąć przeszkody, które w coraz 
większym stopniu utrudniają wejście na 
rynek pracy nowicjuszom, wspierać 
tworzenie miejsc pracy, pobudzać 
innowacje społeczne oraz zwiększać 
jakość i skuteczność usług pośrednictwa 
pracy, w tym publicznych służb 
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zatrudnienia. Przepisy regulujące czas 
pracy powinny być przede wszystkim 
bardziej elastyczne, tak aby stworzyć 
system pracy zgodny z wymogami 
dotyczącymi godzenia życia zawodowego i 
rodzinnego oraz pozwalający na bardziej 
elastyczne przejście na emeryturę.
Zewnętrzne i wewnętrzne strategie zgodne 
z modelem elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) 
mające na celu zwiększenie elastyczności, 
aby można było skuteczniej reagować na 
cykle produkcyjne, powinny być lepiej 
stosowane poprzez aktywną politykę w 
zakresie rynku pracy i odpowiednie 
systemy zabezpieczeń społecznych, tak aby 
zmiana pracy nie miała nadmiernych 
skutków finansowych. Powinno im 
towarzyszyć wyraźne zobowiązanie do 
aktywnego wspierania poszukujących 
pracy. Nowe formy organizacji pracy, 
takie jak nietypowa praca czasowa, praca 
w niepełnym wymiarze godzin, telepraca 
oraz praca z domu, są w coraz większym 
stopniu wykorzystywane w świecie pracy, 
lecz nie ma nad nimi kontroli prawnej. 
Nie może to prowadzić do ograniczenia 
indywidualnych i zbiorowych praw pracy 
ani zmniejszenia ochrony socjalnej osób 
zatrudnionych w ten sposób.

Or. en

Poprawka 168
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny pogłębić 
dialog społeczny i podjąć działania 
skierowane przeciwko segmentacji rynku 
przy pomocy środków ukierunkowanych 
na rozwiązanie problemu zatrudnienia 

Państwa członkowskie – we współpracy z 
partnerami społecznymi – powinny 
zwiększyć poziom zatrudnienia poprzez 
użycie środków „ożywienia” rynku pracy, 
w szczególności dla osób nisko 
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tymczasowego i niepewności zatrudnienia, 
niedostatecznego zatrudnienia oraz pracy 
nielegalnej. Należy nagradzać mobilność 
zawodową. Problem jakości miejsc pracy i 
warunków zatrudnienia należy rozwiązać 
przez walkę z niskimi wynagrodzeniami 
oraz zapewnienie odpowiedniego 
zabezpieczenia społecznego również dla 
osób zatrudnionych na podstawie umów 
na czas określony oraz prowadzących 
działalność na własny rachunek. Służby 
zatrudnienia powinny zostać wzmocnione 
i być powszechnie dostępne, również dla 
ludzi młodych i osób zagrożonych 
bezrobociem. Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy.

wykwalifikowanych potrzebujących 
specjalnej ochrony i/lub wsparcia, poprzez 
doradztwo, edukację i szkolenia zawodowe 
dostosowane do potrzeb rynku pracy. W 
tym kontekście należy wspierać 
gospodarkę społeczną. Ponadto z 
wykorzystaniem odpowiednich 
programów państwa członkowskie 
powinny zwiększyć szanse na zatrudnienie 
legalnych imigrantów. Potrzebne są 
również nieustanne wysiłki i innowacyjne 
programy w celu ponownego włączenia do 
rynku pracy osób niepełnosprawnych, w 
tym poprzez subsydiowane miejsca pracy.

Ponadto państwa członkowskie powinny 
usunąć przeszkody, które w coraz 
większym stopniu utrudniają wejście na 
rynek pracy nowicjuszom, wspierać 
tworzenie miejsc pracy, pobudzać 
innowacje społeczne oraz zwiększać 
jakość i skuteczność usług pośrednictwa 
pracy, w tym publicznych służb 
zatrudnienia. Przepisy regulujące czas 
pracy powinny przede wszystkim być 
bardziej elastyczne, tak aby stworzyć 
system pracy zgodny z wymogami 
dotyczącymi godzenia życia zawodowego i 
rodzinnego oraz pozwalający na bardziej 
elastyczne przejście na emeryturę.
Zewnętrzne i wewnętrzne strategie zgodne 
z modelem elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) 
mające na celu zwiększenie elastyczności, 
aby można było skuteczniej reagować na 
cykle produkcyjne, powinny być lepiej 
stosowane poprzez aktywną politykę w 
zakresie rynku pracy i odpowiednie 
systemy zabezpieczeń społecznych, tak aby 
zmiana pracy nie miała nadmiernych 
skutków finansowych. Powinno im 
towarzyszyć wyraźne zobowiązanie do 
aktywnego wspierania poszukujących 
pracy. Nowe formy organizacji pracy, 
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takie jak nietypowa praca czasowa, praca 
w niepełnym wymiarze godzin oraz 
telepraca, są w coraz większym stopniu 
wykorzystywane w świecie pracy, lecz nie 
ma nad nimi kontroli prawnej. Nie może 
to prowadzić do ograniczenia 
indywidualnych i zbiorowych praw pracy 
ani zmniejszenia ochrony socjalnej osób 
zatrudnionych w ten sposób.

Or. en

Poprawka 169
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie powinny zwiększyć 
poziom zatrudnienia poprzez użycie 
środków „ożywienia” rynku pracy, w 
szczególności dla osób gorzej 
wykwalifikowanych, poprzez doradztwo, 
edukację i szkolenia zawodowe 
dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz 
poprzez subsydiowane miejsca pracy dla 
osób niepełnosprawnych oraz osób 
potrzebujących specjalnej ochrony. 
Ponadto z wykorzystaniem odpowiednich 
programów państwa członkowskie 
powinny zwiększyć szanse na zatrudnienie 
mniejszości – w szczególności Romów – i 
legalnych imigrantów. Potrzebne są 
również innowacyjne programy w celu 
włączenia do rynku pracy osób 
niepełnosprawnych. Ponadto państwa 
członkowskie powinny usunąć przeszkody, 
które w coraz większym stopniu 
utrudniają wejście na rynek pracy 
nowicjuszom, wspierać tworzenie miejsc 
pracy, pobudzać innowacje społeczne oraz 
zwiększać jakość usług pośrednictwa 
pracy. Przepisy regulujące czas pracy 
powinny przede wszystkim być bardziej 
elastyczne, tak aby stworzyć system pracy 
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zgodny z wymogami dotyczącymi godzenia 
życia zawodowego i rodzinnego oraz 
pozwalający na bardziej elastyczne 
przejście na emeryturę. Strategie zgodnie 
z modelem elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) 
mające na celu zwiększenie elastyczności, 
aby można było skuteczniej reagować na 
cykle produkcyjne, powinny być lepiej 
chronione poprzez aktywną politykę w 
zakresie rynku pracy i odpowiednie 
systemy zabezpieczeń społecznych, tak aby 
zmiana pracy nie prowadziła do 
nadmiernych skutków finansowych.
Powinno temu towarzyszyć wyraźne 
zobowiązanie do aktywnego wspierania 
poszukujących pracy. Nowe formy 
organizacji pracy, takie jak nietypowa 
praca czasowa, praca w niepełnym 
wymiarze godzin oraz telepraca, są w 
coraz większym stopniu wykorzystywane w 
świecie pracy, lecz nie ma nad nimi 
kontroli prawnej. Nie może to prowadzić 
do zmniejszenia ochrony socjalnej osób 
zatrudnionych w ten sposób. Należy 
dopilnować, aby kosztem standardowych 
umów (na pełen etat, na czas 
nieokreślony) nie tworzono nowych form 
zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny pogłębić
dialog społeczny i podjąć działania 
skierowane przeciwko segmentacji rynku 
przy pomocy środków ukierunkowanych 
na rozwiązanie problemu zatrudnienia 
tymczasowego i niepewności zatrudnienia, 
niedostatecznego zatrudnienia oraz pracy 
nielegalnej. Należy nagradzać mobilność 

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

niepełnosprawnych, niedostatecznego 
zatrudnienia oraz pracy nielegalnej. Należy 
walczyć z pracą nierejestrowaną za 
pośrednictwem środków podatkowych dla 
pracowników otrzymujących niskie 
wynagrodzenie i świadczących usługi 
rzemieślnicze oraz za pośrednictwem 
bardziej intensywnych kontroli inspekcji 
pracy i organów zabezpieczenia 
społecznego. Należy nagradzać mobilność 
zawodową środkami w zakresie 
zatrudnienia, przepisów podatkowych i 
środkami socjalnymi. Problem jakości 
pracy i warunków zatrudnienia musi zostać 
rozwiązany przez walkę z niskimi 
wynagrodzeniami oraz zapewnienie 
zabezpieczenia społecznego chroniącego 
przed ubóstwem również dla osób 
zatrudnionych na podstawie niepewnych 
umówi innych form nietypowych umów o 
pracę oraz prowadzących działalność na 
własny rachunek. Państwa członkowskie 
powinny uzgodnić cel UE dotyczący płac 
minimalnych (uzgadniane prawnie lub w 
układzie zbiorowym na szczeblu 
krajowym, regionalnym lub branżowym) 
gwarantujących przynajmniej 60% 
odnośnego średniego wynagrodzenia 
(krajowego, w danej branży itp.), a także 
harmonogram dotyczący realizacji tego 
celu we wszystkich państwach 
członkowskich. Służby zatrudnienia muszą 
zostać wzmocnione i być powszechnie 
dostępne, również dla ludzi młodych, a w 
szczególności osób zagrożonych 
bezrobociem i należy zaoferować 
odpowiednie środki w ramach czynnej 
polityki rynku pracy zapewniającej 
włączenie społeczne. Powinny one 
świadczyć zindywidualizowane usługi 
skierowane do osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy.

Or. de
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Poprawka 171
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie powinny pogłębić 
dialog społeczny i podjąć działania 
skierowane przeciwko segmentacji rynku 
przy pomocy środków ukierunkowanych 
na rozwiązanie problemu zatrudnienia 
tymczasowego i niepewności zatrudnienia, 
niedostatecznego zatrudnienia oraz pracy 
nielegalnej. Powinny również wprowadzić 
elastyczne rozwiązania, dzięki którym 
przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji 
finansowej mogłyby czasowo zmieniać 
umowy swoim pracownikom, aby 
utrzymać ich miejsca pracy. Należy 
nagradzać mobilność zawodową, zwłaszcza 
w drodze zachęt podatkowych lub 
socjalnych. Problem jakości miejsc pracy i 
warunków zatrudnienia należy rozwiązać 
przez zapewnienie pracownikom 
nieszkodliwych dla zdrowia warunków 
pracy, walkę z niskimi wynagrodzeniami 
oraz zapewnienie odpowiedniego 
zabezpieczenia społecznego również dla 
osób zatrudnionych na podstawie umów na 
czas określony oraz prowadzących 
działalność na własny rachunek. Służby 
zatrudnienia powinny zostać wzmocnione i 
być powszechnie dostępne, również dla 
ludzi młodych i osób zagrożonych 
bezrobociem, aby pracodawcy i
pracownicy mieli świadomość swoich 
praw. Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy.

Or. fr
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Poprawka 172
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie powinny dążyć do 
zwiększenia poziomu zatrudnienia poprzez 
użycie pozytywnych środków, w 
szczególności dla osób gorzej 
wykwalifikowanych, poprzez doradztwo, 
podejścia przewidujące spersonalizowane 
wsparcie i integrację, edukację i szkolenia 
zawodowe dostosowane do potrzeb 
indywidualnych osób i rynku pracy. W 
obszarze zatrudnienia należy skutecznie 
wdrożyć antydyskryminacyjne 
ustawodawstwo, zgodnie z 
ustawodawstwem UE. Potrzebne są 
również innowacyjne programy w celu 
wsparcia ponownego włączenia do rynku 
pracy osób niepełnosprawnych i osób 
starszych. Ponadto państwa członkowskie 
powinny usunąć przeszkody, które w coraz 
większym stopniu utrudniają wejście na 
rynek pracy nowicjuszom, wspierać 
tworzenie trwałych miejsc pracy o 
wysokiej jakości, pobudzać innowacje 
społeczne oraz zwiększać jakość usług 
pośrednictwa pracy. Problem jakości 
miejsc pracy i warunków zatrudnienia 
należy rozwiązać przez walkę z niskimi 
wynagrodzeniami oraz zapewnienie 
odpowiedniego zabezpieczenia 
społecznego dla osób zatrudnionych na 
podstawie umów na czas określony oraz 
prowadzących działalność na własny 
rachunek. Służby zatrudnienia powinny 
zostać wzmocnione i być powszechnie 
dostępne, również dla ludzi młodych, osób 
starszych, legalnych migrantów i 
mniejszości etnicznych, osób 
niepełnosprawnych i osób zagrożonych 
bezrobociem. Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
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pracy.

Or. en

Poprawka 173
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 174
Vilija Blinkevičiūtė

Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie powinny pogłębić 
dialog społeczny i podjąć działania 
skierowane przeciwko segmentacji rynku 
przy pomocy środków ukierunkowanych 
na rozwiązanie problemu zatrudnienia 
tymczasowego i niepewności zatrudnienia, 
niedostatecznego zatrudnienia oraz pracy 
nielegalnej. W celu ochrony 
podstawowych praw pracowników i 
gwarancji socjalnych oraz w celu 
zapobiegania wykorzystywaniu ich na 
rynku pracy pracownicy muszą być
zatrudniani legalnie na podstawie umowy 
o pracę i zgodnie ze wszystkimi normami 
prawnymi określonymi w ustawodawstwie. 
Państwa członkowskie muszą zapewnić 
powstanie przejrzystego rynku pracy w 
całej Unii Europejskiej. Należy nagradzać 
mobilność zawodową. Problem jakości 
miejsc pracy i warunków zatrudnienia 
należy rozwiązać przez walkę z niskimi 
wynagrodzeniami oraz zapewnienie 
odpowiedniego zabezpieczenia 
społecznego również dla osób 
zatrudnionych na podstawie umów na czas 
określony oraz prowadzących działalność 
na własny rachunek. Służby zatrudnienia 
powinny zostać wzmocnione i być 
powszechnie dostępne, również dla ludzi 
młodych i osób zagrożonych bezrobociem. 
Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy.

Or. lt

Uzasadnienie

Nielegalna praca i praca, która nie spełnia wymogów określonych we właściwym 
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ustawodawstwie, stały się już zbyt powszechne w Unii Europejskiej. Szczególnie narażeni są 
pracownicy migrujący z uwagi na niewystarczającą znajomość języka i prawa. Oznacza to, że 
prawa pracowników są naruszane i że państwa członkowskie tracą wpływy do budżetu, przy 
jednoczesnym osłabianiu zasad polityki socjalnej.

Poprawka 175
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it



AM\820832PL.doc 119/236 PE442.935v02-00

PL

Poprawka 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 177
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny pogłębić 
dialog społeczny i podjąć działania 

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

skierowane przeciwko segmentacji rynku 
przy pomocy środków ukierunkowanych 
na rozwiązanie problemu zatrudnienia 
tymczasowego i niepewności zatrudnienia, 
niedostatecznego zatrudnienia oraz pracy 
nielegalnej. Należy propagować 
uregulowane formy elastycznego 
zatrudnienia, w tym pracę tymczasową, 
ponieważ odgrywają one podstawową rolę 
w podnoszeniu poziomu zatrudnienia i 
tworzeniu miejsc pracy. Należy nagradzać 
mobilność zawodową. Problem jakości 
miejsc pracy i warunków zatrudnienia 
należy rozwiązać przez walkę z niskimi 
wynagrodzeniami oraz zapewnienie 
odpowiedniego zabezpieczenia 
społecznego również dla osób 
zatrudnionych na podstawie umów na czas 
określony oraz prowadzących działalność 
na własny rachunek. Służby zatrudnienia 
powinny zostać wzmocnione i być 
powszechnie dostępne, również dla ludzi 
młodych i osób zagrożonych bezrobociem. 
Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy.

Or. nl

Poprawka 178
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny pogłębić 
dialog społeczny i podjąć działania 
skierowane przeciwko segmentacji rynku 
przy pomocy środków ukierunkowanych 
na rozwiązanie problemu zatrudnienia 
tymczasowego i niepewności zatrudnienia, 
niedostatecznego zatrudnienia oraz pracy 
nielegalnej. Należy nagradzać mobilność 
zawodową. Problem jakości miejsc pracy i 

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

pracowniczych. Należy nagradzać
mobilność zawodową. Problem jakości 
miejsc pracy i warunków zatrudnienia 
należy rozwiązać przez walkę z niskimi 
wynagrodzeniami oraz zapewnienie 
odpowiedniego zabezpieczenia 
społecznego również dla osób 
zatrudnionych na podstawie umów na czas 
określony oraz prowadzących działalność 
na własny rachunek. Służby zatrudnienia 
powinny zostać wzmocnione i być 
powszechnie dostępne, również dla ludzi 
młodych i osób zagrożonych bezrobociem. 
Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy.

Or. el

Poprawka 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE442.935v02-00 122/236 AM\820832PL.doc

PL

bezrobociem. Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy.

ludzi młodych i osób zagrożonych 
bezrobociem. Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy.

Podstawową zasadą tworzenia miejsc 
pracy i integracji rynku pracy musi być 
godna praca.

Or. en

Poprawka 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\820832PL.doc 123/236 PE442.935v02-00

PL

Or. en

Poprawka 181
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 182
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 183
Siiri Oviir
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwszorzędne znacznie ma tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy, które są 
również potrzebne w dłuższej perspektywie 
i mają wysoką wartość dodaną. W związku 
z tym najważniejsze jest to, aby polityka 
edukacyjna i polityka zatrudnienia 
wspierały zmiany w strukturze 
gospodarczej. Miejsca pracy likwidowane 
w czasie kryzysu z reguły nie są 
odtwarzane w takiej samej liczbie i w tych 
samych sektorach co wcześniej. W 
związku z tym system edukacji musi 
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elastycznie reagować na wymagania 
rynku pracy, które towarzyszą nowej 
strukturze gospodarczej. Polityka 
zatrudnienia musi umożliwiać 
pracownikom dokonywanie jak 
najpłynniejszego przejścia zarówno 
między sektorami gospodarki, jak i między 
różnymi stanami rynku pracy. W związku 
z tym obieranie za punkt wyjścia celów 
długoterminowych i większe 
skoncentrowanie na skoordynowanych 
środkach w ramach polityki edukacyjnej, 
przedsiębiorczości i zatrudnienia to 
obecnie zadania ważniejsze niż w 
przeszłości.

Or. et

Poprawka 184
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie muszą uwzględniać 
to, że popyt na pracę należy zwiększać z 
zastosowaniem polityki 
makroekonomicznej na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, jak również za 
pomocą innowacyjności i polityki 
regionalnej, w celu zwiększania inwestycji 
i tworzenia miejsc pracy. W celu 
stworzenia bardziej ekologicznej, bardziej 
inteligentnej, godnej i bardziej 
integracyjnej gospodarki należy tworzyć 
większą liczbę miejsc pracy.
Partnerzy społeczni i pracodawcy powinni 
odgrywać bardziej istotną rolę w 
określaniu bieżących możliwości rynku 
pracy, jak i zwiększającej się wydajności i 
jakości pracy.
Państwa członkowskie powinny zwiększyć 
poziom zatrudnienia poprzez użycie 
środków „ożywienia” rynku pracy, w 
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szczególności dla mniejszości etnicznych, 
w tym Romów.
Państwa członkowskie powinny zwiększać 
współczynnik aktywności zawodowej za 
pomocą polityki promującej 
równouprawnienie płci oraz równe płace, 
dążąc do zmniejszenia do 2020 r. różnic w 
wynagradzaniu kobiet i mężczyzn do 0–
5%.
Państwa członkowskie powinny stworzyć 
odpowiednie programy w celu wsparcia 
rodzin niepełnych, koncentrując się na 
sytuacji dzieci.
Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby młodym ludziom w wieku 
poniżej 25 lat, którzy są bezrobotni przez 
trzy miesiące, oferowano miejsce pracy 
lub możliwość dalszego kształcenia.
Zachęty podatkowe, wymogi dotyczące 
zatrudniania młodzieży określane w 
zamówieniach publicznych oraz pakt na 
rzecz zatrudniania młodzieży między 
rządami, partnerami społecznymi i 
pracodawcami muszą zapewniać młodym 
ludziom większy dostęp do rynku pracy.
Państwa członkowskie powinny poczynić 
zdecydowane kroki w celu 
przeciwdziałania funkcjonowaniu szarej 
strefy, którą tworzy „nieuregulowana” 
siła robocza, mająca o wiele większy 
negatywny wpływ na rynek pracy w UE, a 
nie tylko wspierać środki ukierunkowane 
na ochronę wewnętrznej siły roboczej tych 
państw; państwa członkowskie powinny 
ocenić skutki decyzji prowadzącej do 
całkowitego otwarcia rynku pracy dla 
wszystkich obywateli UE.
Udostępnianie krajowych i europejskich 
mikrokredytów musi opierać się na 
konkretnych programach 
ukierunkowanych na kobiety i młodych 
ludzi, które będą zapewniać minimalny 
dochód w pierwszym roku od rozpoczęcia 
działalności, aby uczynić z 
przedsiębiorczości rzeczywistą możliwość.
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Urzędy pracy muszą oferować 
spersonalizowane programy szkoleniowe z 
zakresu umiejętności, a także umożliwiać 
dostęp do łącza internetowego o dużej 
szybkości osobom szukającym pracy, aby 
optymalnie ułatwić ten proces.
Liczba pracowników o niewystarczających 
dochodach powinna zostać zmniejszona 
poprzez zapewnienie minimalnego 
wynagrodzenia określonego przez prawo 
bądź na mocy układu zbiorowego oraz 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony socjalnej.
Państwa członkowskie uwzględniają 
zasadę, zgodnie z którą równowaga 
między pracą a życiem prywatnym musi 
zostać zwiększona, w stosownych 
przypadkach poprzez zaostrzenie norm 
prawnych w celu zwiększenia ochrony 
przed niestabilną pracą.
Państwa członkowskie powinny obniżyć 
wskaźnik pracy nielegalnej za pomocą 
zharmonizowanego systemu zachęt, 
wyższych podatków i grzywien.
Systemy ubezpieczenia od bezrobocia 
należy przekształcać w systemy 
ubezpieczenia pracowniczego poprzez 
zapewnianie pracy, ponownego szkolenia 
lub możliwości wykonywania działania 
użyteczności publicznej dla każdej osoby 
bezrobotnej. Każdej osobie, która traci 
pracę, powinno się oferować możliwość 
„nowego startu” w rozsądnym okresie. W 
przypadku osób młodych okres ten 
powinien być krótki i wynosić 
maksymalnie cztery miesiące, a w 
przypadku bardziej doświadczonych osób 
– maksymalnie 12 miesięcy.

Or. en
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Poprawka 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 186
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu propagowania rozwoju 
zrównoważonego pod względem 
środowiskowym i społecznym oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, państwa członkowskie 
powinny dostosować swoje systemy 
podatkowe i systemy świadczeń, jak 
również zwiększyć zdolność służb 
zatrudnienia do udzielenia niezbędnej 
pomocy. Państwa członkowskie powinny 
podnosić współczynnik aktywności 
zawodowej przy pomocy polityki 
promującej ideę DOBREJ PRACY, 
równouprawnienie płci oraz równe płace za 
taką samą pracę lub pracę o takiej samej 
wartości, a także integracji na rynku pracy 
ludzi młodych, osób niepełnosprawnych, 
migrantów oraz innych grup w trudnej 
sytuacji społecznej. W tej kwestii 
konieczny jest projekt Europejskiej 
gwarancji na rzecz młodzieży, 
zapewniający każdej młodej osobie w UE 
prawo do oferty odpowiedniego, dobrze 
płatnego zatrudnienia zgodnego z jej 
kwalifikacjami i umiejętnościami, nauki 
zawodu lub dodatkowego szkolenia bądź 
zatrudnienia połączonego ze szkoleniem 
bezpośrednio po pojawieniu się 
perspektywy bezrobocia. Polityka 
utrzymania równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, przewidująca 
zapewnienie niedrogiej opieki nad 
dzieckiem oraz innowacje w organizacji 
pracy, powinna być ukierunkowana na 
skrócenie czasu pracy bez utraty zarobku, 
a tym samym na zwiększanie wskaźników 
zatrudnienia, szczególnie ludzi młodych, 
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starszych pracowników i kobiet, a przede 
wszystkim na utrzymanie zatrudnienia 
wysoko wykwalifikowanych kobiet w 
dziedzinach naukowych i technicznych. 
Ponadto polityka utrzymania równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
powinna zwiększać bezpieczeństwo zmian 
zatrudnienia w oparciu o skuteczną 
ochronę pracy poprzez wzmacnianie praw 
socjalnych i ochrony socjalnej w celu 
uniknięcia ryzyka związanego z dochodem 
oraz zapewnienia utrzymania i nabycia 
praw do świadczeń emerytalnych, prawa 
do opieki zdrowotnej itd. w trakcie zmian 
w życiu zawodowym, a także w takcie 
okresów urlopów (np. z uwagi na 
konieczność opieki nad osobami 
pozostającymi na utrzymaniu, dalsze 
szkolenie i kształcenie, urlopy naukowe 
itp.). Państwa członkowskie powinny 
wspierać godzenie życia zawodowego i 
prywatnego również za sprawą wyraźnego 
zmniejszenia przeciętnego tygodniowego 
czasu pracy, jak i wyraźnego zmniejszenia 
ustawowej maksymalnej liczby godzin 
pracy oraz znacznego ograniczenia godzin 
nadliczbowych. Państwa członkowskie 
powinny również znieść przeszkody w 
wejściu nowych pracowników na rynek 
pracy, wspierać prowadzenie działalności 
na własny rachunek oraz tworzenie miejsc 
pracy w obszarach takich jak m.in.
proekologiczne miejsca pracy, a w 
szczególności wysoko cenione usługi 
publiczne, oraz wspierać i promować 
innowacje społeczne. Poprzez skuteczne 
ograniczanie długości życia zawodowego 
należy umożliwiać dostęp do rynku pracy 
osobom młodym i nowym pracownikom.

Or. en

Poprawka 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu propagowania rozwoju 
zrównoważonego pod względem 
środowiskowym i społecznym oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, państwa członkowskie 
powinny dostosować swoje systemy 
podatkowe i systemy świadczeń, jak 
również zwiększyć zdolność służb 
zatrudnienia do udzielenia niezbędnej 
pomocy. Państwa członkowskie powinny
podnosić współczynnik aktywności 
zawodowej przy pomocy polityki 
promującej ideę DOBREJ PRACY, 
równouprawnienie płci oraz równe płace za 
taką samą pracę lub pracę o takiej samej 
wartości, a także integracji na rynku pracy 
ludzi młodych, osób niepełnosprawnych, 
migrantów oraz innych grup w trudnej 
sytuacji społecznej. W tej kwestii 
konieczny jest projekt Europejskiej 
gwarancji na rzecz młodzieży, 
zapewniający każdej młodej osobie w UE 
prawo do oferty odpowiedniego, dobrze 
płatnego zatrudnienia zgodnego z jej
kwalifikacjami i umiejętnościami, nauki 
zawodu lub dodatkowego szkolenia bądź 
zatrudnienia połączonego ze szkoleniem 
bezpośrednio po pojawieniu się 
perspektywy bezrobocia. Polityka 
utrzymania równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, przewidująca 
zapewnienie niedrogiej opieki nad 
dzieckiem oraz innowacje w organizacji 
pracy, powinna być ukierunkowana na 
skrócenie czasu pracy bez utraty zarobku, 
a tym samym na zwiększanie wskaźników 
zatrudnienia, szczególnie ludzi młodych, 
starszych pracowników i kobiet, a przede 
wszystkim na utrzymanie zatrudnienia 
wysoko wykwalifikowanych kobiet w 
dziedzinach naukowych i technicznych. 
Ponadto polityka utrzymania równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
powinna zwiększać bezpieczeństwo zmian 
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zatrudnienia w oparciu o skuteczną 
ochronę pracy poprzez wzmacnianie praw 
socjalnych i ochrony socjalnej w celu 
uniknięcia ryzyka związanego z dochodem 
oraz zapewnienia utrzymania i nabycia 
praw do świadczeń emerytalnych, prawa 
do opieki zdrowotnej itd. w trakcie zmian 
w życiu zawodowym, a także w takcie 
okresów urlopów (np. z uwagi na 
konieczność opieki nad osobami 
pozostającymi na utrzymaniu, dalsze 
szkolenie i kształcenie, urlopy naukowe 
itp.). Państwa członkowskie powinny 
wspierać godzenie życia zawodowego i 
prywatnego również za sprawą wyraźnego 
zmniejszenia przeciętnego tygodniowego 
czasu pracy, jak i wyraźnego zmniejszenia 
ustawowej maksymalnej liczby godzin 
pracy oraz znacznego ograniczenia godzin 
nadliczbowych. Państwa członkowskie 
powinny również znieść przeszkody w 
wejściu nowych pracowników na rynek 
pracy, wspierać prowadzenie działalności 
na własny rachunek oraz tworzenie miejsc 
pracy w obszarach takich jak m.in. 
proekologiczne miejsca pracy, a w 
szczególności wysoko cenione usługi 
publiczne, oraz wspierać i promować 
innowacje społeczne. Poprzez skuteczne 
ograniczanie długości życia zawodowego 
należy umożliwiać dostęp do rynku pracy 
osobom młodym i nowym pracownikom.

Or. en

Poprawka 188
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zwiększenia konkurencyjności oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, a także w zgodzie z 
wytyczną 2. dla polityki gospodarczej, 

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

państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić analizę swoich systemów 
podatkowych i systemów świadczeń, jak 
również zdolności służb zatrudnienia do 
udzielenia niezbędnej pomocy. Państwa 
członkowskie powinny podnosić 
współczynnik aktywności zawodowej przy 
pomocy polityki promującej aktywność 
ludzi starszych, równouprawnienie płci
oraz równe płace, a także integracji na 
rynku pracy ludzi młodych, osób 
niepełnosprawnych, legalnych migrantów 
oraz innych grup w trudnej sytuacji 
społecznej. Polityka utrzymania 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, przewidująca zapewnienie 
niedrogiej opieki nad dzieckiem o wysokiej 
jakości oraz innowacje w organizacji 
pracy, powinna być ukierunkowana na 
zwiększanie wskaźników zatrudnienia, 
szczególnie ludzi młodych, starszych 
pracowników i kobiet, a przede wszystkim 
na utrzymanie zatrudnienia wysoko 
wykwalifikowanych kobiet w dziedzinach 
naukowych i technicznych. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić środki 
mające na celu wspieranie udziału ojców 
w opiece nad dziećmi. Państwa 
członkowskie powinny również znieść 
przeszkody w wejściu nowych 
pracowników na rynek pracy, wspierać 
prowadzenie działalności na własny 
rachunek oraz tworzenie miejsc pracy w 
obszarach takich jak m.in. proekologiczne 
miejsca pracy oraz wspierać i promować 
innowacje społeczne. Należy sporządzać 
regularne sprawozdania na temat sytuacji 
dochodowej kobiet i mężczyzn.

Or. de

Poprawka 189
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu zwiększenia konkurencyjności oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, a także w zgodzie 
z wytyczną 2. dla polityki gospodarczej, 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić analizę swoich systemów 
podatkowych i zmniejszyć podatek od 
zatrudnienia oraz realizować politykę 
ukierunkowaną na podejmowanie wyzwań 
o charakterze demograficznym, zarówno 
przez mocne wspieranie reprodukcji 
społecznej, jak i wprowadzanie 
imigrantów na rynek pracy, podnosząc 
poziom aktywności w celu zapewnienia 
finansowania odpowiednich i stabilnych 
systemów świadczeń, jak również 
dostępnych i wysoko wykwalifikowanych
służb zatrudnienia. Państwa członkowskie 
powinny podnosić współczynnik 
aktywności zawodowej przy pomocy 
polityki promującej aktywność ludzi 
starszych, równouprawnienie płci oraz 
równe płace, a także integracji na rynku 
pracy ludzi młodych, osób 
niepełnosprawnych, legalnych migrantów 
oraz innych grup w trudnej sytuacji 
społecznej. Polityka utrzymania 
równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym, przewidująca zapewnienie 
niedrogiej opieki nad dzieckiem oraz 
innowacje w organizacji pracy, powinna 
być ukierunkowana na zwiększanie 
wskaźników zatrudnienia, szczególnie 
ludzi młodych, starszych pracowników 
i kobiet, a przede wszystkim na utrzymanie 
zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych 
kobiet w dziedzinach naukowych 
i technicznych. Państwa członkowskie 
powinny również znieść przeszkody 
w wejściu nowych pracowników na rynek 
pracy, wspierać prowadzenie działalności 
na własny rachunek oraz tworzenie miejsc 
pracy w obszarach takich jak m.in. 
proekologiczne miejsca pracy oraz 
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wspierać i promować innowacje społeczne.

Or. it

Poprawka 190
Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu zwiększenia konkurencyjności oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, a także w zgodzie z 
wytyczną 2. dla polityki gospodarczej, 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić analizę swoich systemów 
podatkowych i systemów świadczeń, jak 
również zdolności służb zatrudnienia do 
udzielenia niezbędnej pomocy. Państwa 
członkowskie powinny podnosić 
współczynnik aktywności zawodowej przy 
pomocy polityki promującej aktywność 
ludzi starszych, równouprawnienie płci 
oraz równe płace, a także integracji na 
rynku pracy ludzi młodych, osób 
niepełnosprawnych, legalnych migrantów 
oraz innych grup w trudnej sytuacji 
społecznej. Polityka utrzymania 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, przewidująca zapewnienie 
niedrogiej opieki nad dzieckiem oraz 
innowacje w organizacji pracy, powinna 
być ukierunkowana na zwiększanie 
wskaźników zatrudnienia, szczególnie 
ludzi młodych, starszych pracowników i 
kobiet, a przede wszystkim na utrzymanie 
zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych 
kobiet w dziedzinach naukowych i 
technicznych. Państwa członkowskie 
powinny ponadto za pośrednictwem 
przedsiębiorstw działających na zasadach 
gospodarki społecznej wzmocnić 
indywidualne i zbiorowe formy 
prowadzenia działalności na własny 
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proekologiczne miejsca pracy oraz 
wspierać i promować innowacje 
społeczne.

rachunek. Należy wspierać 
przedsiębiorstwa działające na zasadach 
gospodarki społecznej jako ważne źródło 
tworzenia miejsc pracy, ponieważ są one 
w mniejszym stopniu zależne od cyklu 
koniunkturalnego i często świadczą 
usługi, które są pracochłonne i społecznie 
użyteczne.

Or. es

Poprawka 191
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

kobiet w dziedzinach naukowych i 
technicznych. Podobnie szczególną uwagę 
należy zwrócić na telepracę poprzez 
zachęcanie państw członkowskich do 
wprowadzenia rozwiązań socjalnych i 
podatkowych umożliwiających rozwój tego 
rodzaju działalności. Państwa 
członkowskie powinny również znieść 
przeszkody w wejściu nowych 
pracowników na rynek pracy, wspierać 
prowadzenie działalności na własny 
rachunek oraz tworzenie miejsc pracy w 
obszarach takich jak m.in. proekologiczne 
miejsca pracy oraz wspierać i promować 
innowacje społeczne.

Or. fr

Poprawka 192
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zwiększenia konkurencyjności oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, a także w zgodzie z 
wytyczną 2. dla polityki gospodarczej, 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić analizę swoich systemów 
podatkowych i systemów świadczeń, jak 
również zdolności służb zatrudnienia do 
udzielenia niezbędnej pomocy. Państwa 
członkowskie powinny podnosić 
współczynnik aktywności zawodowej przy 
pomocy polityki promującej aktywność 
ludzi starszych, równouprawnienie płci 
oraz równe płace, a także integracji na 
rynku pracy ludzi młodych, osób 
niepełnosprawnych, legalnych migrantów 
oraz innych grup w trudnej sytuacji 
społecznej. Polityka utrzymania 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, przewidująca zapewnienie 

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

technologii. Polityka utrzymania 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, przewidująca zapewnienie 
niedrogiej opieki nad dzieckiem, 
świadczenia socjalne oraz innowacje w 
organizacji pracy, powinna być 
ukierunkowana na zwiększanie 
wskaźników zatrudnienia, szczególnie 
ludzi młodych, starszych pracowników i 
kobiet, a przede wszystkim na utrzymanie 
zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych 
kobiet w dziedzinach naukowych i 
technicznych. Państwa członkowskie 
powinny również znieść przeszkody w 
wejściu nowych pracowników na rynek 
pracy oraz zlikwidować nierówne 
traktowanie pod tym względem, wspierać 
prowadzenie działalności na własny 
rachunek oraz tworzenie miejsc pracy w 
obszarach takich jak m.in. proekologiczne 
miejsca pracy oraz wspierać i promować 
innowacje społeczne.

Or. el

Poprawka 193
Tadeusz Cymański

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zwiększenia konkurencyjności oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, a także w zgodzie z 
wytyczną 2. dla polityki gospodarczej, 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić analizę swoich systemów 
podatkowych i systemów świadczeń, jak 
również zdolności służb zatrudnienia do 
udzielenia niezbędnej pomocy. Państwa 
członkowskie powinny podnosić 
współczynnik aktywności zawodowej przy 
pomocy polityki promującej aktywność 
ludzi starszych, równouprawnienie płci 
oraz równe płace, a także integracji na 

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

rynku pracy ludzi młodych, osób 
niepełnosprawnych, legalnych migrantów 
oraz innych grup w trudnej sytuacji 
społecznej. Polityka utrzymania 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, przewidująca zapewnienie 
niedrogiej opieki nad dzieckiem oraz 
innowacje w organizacji pracy, powinna 
być ukierunkowana na zwiększanie 
wskaźników zatrudnienia, szczególnie 
ludzi młodych, starszych pracowników i 
kobiet, a przede wszystkim na utrzymanie 
zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych 
kobiet w dziedzinach naukowych i 
technicznych. Państwa członkowskie 
powinny również znieść przeszkody w 
wejściu nowych pracowników na rynek 
pracy, wspierać prowadzenie działalności 
na własny rachunek oraz tworzenie miejsc 
pracy, a także wspierać i promować 
innowacje społeczne.

Or. pl

Poprawka 194
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zwiększenia konkurencyjności oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, a także w zgodzie z 
wytyczną 2. dla polityki gospodarczej, 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić analizę swoich systemów 
podatkowych i systemów świadczeń, jak 
również zdolności służb zatrudnienia do 
udzielenia niezbędnej pomocy. Państwa 
członkowskie powinny podnosić 
współczynnik aktywności zawodowej przy 
pomocy polityki promującej aktywność 
ludzi starszych, równouprawnienie płci 

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

oraz równe płace, a także integracji na 
rynku pracy ludzi młodych, osób 
niepełnosprawnych, legalnych migrantów 
oraz innych grup w trudnej sytuacji 
społecznej. Polityka utrzymania 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, przewidująca zapewnienie 
niedrogiej opieki nad dzieckiem oraz 
innowacje w organizacji pracy, powinna 
być ukierunkowana na zwiększanie 
wskaźników zatrudnienia, szczególnie 
ludzi młodych, starszych pracowników i 
kobiet, a przede wszystkim na utrzymanie 
zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych 
kobiet w kadrze zarządzającej wyższego 
szczebla oraz w dziedzinach naukowych i 
technicznych. Państwa członkowskie 
powinny również znieść przeszkody w 
wejściu nowych pracowników na rynek 
pracy, wspierać prowadzenie działalności 
na własny rachunek oraz tworzenie miejsc 
pracy w obszarach takich jak m.in. 
proekologiczne miejsca pracy oraz 
wspierać i promować innowacje społeczne.

Or. nl

Poprawka 195
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zwiększenia konkurencyjności oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, a także w zgodzie z 
wytyczną 2. dla polityki gospodarczej, 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić analizę swoich systemów 
podatkowych i systemów świadczeń, jak 
również zdolności służb zatrudnienia do 
udzielenia niezbędnej pomocy. Państwa 
członkowskie powinny podnosić 
współczynnik aktywności zawodowej przy 

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

pomocy polityki promującej aktywność 
ludzi starszych, równouprawnienie płci 
oraz równe płace, a także integracji na 
rynku pracy ludzi młodych, osób 
niepełnosprawnych, legalnych migrantów 
oraz innych grup w trudnej sytuacji 
społecznej. Polityka utrzymania 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, przewidująca zapewnienie 
niedrogiej opieki nad dzieckiem oraz 
innowacje w organizacji pracy, powinna 
być ukierunkowana na zwiększanie 
wskaźników zatrudnienia, szczególnie 
ludzi młodych, starszych pracowników i 
kobiet, a przede wszystkim na utrzymanie 
zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych 
kobiet w dziedzinach naukowych i 
technicznych. Państwa członkowskie 
powinny również znieść przeszkody w 
wejściu nowych pracowników na rynek 
pracy, wspierać prowadzenie działalności 
na własny rachunek oraz tworzenie miejsc 
pracy w obszarach takich jak m.in. 
proekologiczne miejsca pracy oraz 
wspierać i promować innowacje społeczne. 
Przy usprawnianiu funkcjonowania i 
zwiększaniu wydajności rynku pracy 
państwa członkowskie powinny aktywnie 
współpracować z partnerami społecznymi 
podczas opracowywania polityki krajowej, 
a także powinny w pełni przestrzegać ich 
praw, zgodnie z krajowymi prawami i 
praktykami, w celu zawierania i 
egzekwowania układów zbiorowych.

Or. en

Poprawka 196
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zwiększenia konkurencyjności oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 

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

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

Or. en

Poprawka 197
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu zwiększenia konkurencyjności oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, a także w zgodzie z 
wytyczną 2. dla polityki gospodarczej, 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić analizę swoich systemów 
podatkowych i systemów świadczeń, jak 
również zdolności służb zatrudnienia do 
udzielenia niezbędnej pomocy. Państwa 
członkowskie powinny podnosić 
współczynnik aktywności zawodowej przy 
pomocy polityki promującej aktywność 
ludzi starszych, równouprawnienie płci 
oraz równe płace, a także integracji na 
rynku pracy ludzi młodych, kobiet w wieku 
poniżej 45 lat, mniejszości etnicznych – w 
tym Romów – osób niepełnosprawnych, 
legalnych migrantów oraz innych grup w 
trudnej sytuacji społecznej. Polityka 
utrzymania równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, przewidująca 
zapewnienie niedrogiej opieki nad 
dzieckiem oraz innowacje w organizacji 
pracy, powinna być ukierunkowana na 
zwiększanie wskaźników zatrudnienia, 
szczególnie ludzi młodych, starszych 
pracowników i kobiet, a przede wszystkim 
na utrzymanie zatrudnienia wysoko 
wykwalifikowanych kobiet w dziedzinach 
naukowych i technicznych. Państwa 
członkowskie powinny również znieść 
przeszkody w wejściu nowych 
pracowników na rynek pracy, wspierać 
prowadzenie działalności na własny 
rachunek oraz tworzenie miejsc pracy w 
obszarach takich jak m.in. proekologiczne 
miejsca pracy oraz wspierać i promować 
innowacje społeczne.

Or. en
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Poprawka 198
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 199
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W tym kontekście środki z Europejskiego 
Funduszu Społecznego powinny być w 
pełni wykorzystane do zwiększenia szans 
na zatrudnienie i jakości zatrudnienia, 
wraz z narzędziami potrzebnymi do 
rozwoju umiejętności i wypełnienia 
wymogów dotyczących jakości w 
nowatorskich pracach. W celu
promowania zawodowej mobilności 
państwa członkowskie muszą zwiększyć 
gotowość ludzi do mobilności poprzez 
dostarczanie zachęt w tym celu.

Or. en
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Poprawka 200
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W tym kontekście środki z Europejskiego 
Funduszu Społecznego powinny być w 
pełni wykorzystane do zwiększenia szans 
na zatrudnienie i możliwości 
dostosowywania się siły roboczej. W celu
promowania zawodowej mobilności 
państwa członkowskie muszą zwiększyć 
gotowość ludzi do mobilności poprzez 
dostarczanie zachęt.
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Poprawka 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu osiągnięcia pełnego zatrudnienia i 
rozwiązania problemów napotykanych 
przez niewykwalifikowanych 
pracowników na trudnym rynku pracy 
państwa członkowskie powinny ponownie 
ukierunkować politykę rynku pracy na 
szkolenie/ponowne szkolenie i 
bezpośrednie oferty pracy, a także poddać 
przeglądowi system podatkowy i system 
świadczeń oraz zdolność usług 
publicznych do zapewnienia niezbędnego 
wsparcia i zachęt do tworzenia miejsc 
pracy, zapewniając jednocześnie trwałość 
finansową. Państwa członkowskie muszą 
dopilnować, aby zmiany w systemie 
podatkowym i systemie zabezpieczenia 
społecznego sprzyjały spółkom i umowom 
o pracę zawieranym na czas nieokreślony, 
określającym uzgodnioną wysokość 
wynagrodzenia związaną z negocjacjami 
zbiorowymi i jednocześnie zapewniającym 
trwałość finansową.

Or. en

Poprawka 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy usprawnić wdrażanie 
ustawodawstwa UE w zakresie 
antydyskryminacji i równowagi między 



PE442.935v02-00 148/236 AM\820832PL.doc

PL

życiem zawodowym a prywatnym, a także 
stopień informowania pracowników i 
konsultacji z nimi, oraz zapewnić lepsze 
wdrażanie koncepcji europejskich rad 
zakładowych.

Or. en

Poprawka 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
europejski instrument mikrofinansowy 
jako przykład sposobu połączenia środków 
gospodarczych i socjalnych w celu 
pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
wzrostu zatrudnienia.
Krajowym i europejskim instrumentom 
mikrofinansowym towarzyszą konkretne 
programy szkoleniowe i programy 
mentoringu oraz systemy świadczeń 
socjalnych, zapewniające minimalny 
dochód w pierwszym roku od rozpoczęcia 
działalności, aby z przedsiębiorczości 
uczynić rzeczywistą możliwość.

Or. en

Poprawka 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny również 
promować usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym, w tym usługi z zakresu 
zatrudnienia, usługi zdrowotne i 
mieszkaniowe, które muszą być 
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finansowane w wystarczającym stopniu, a 
także inwestować w tego rodzaju usługi.

Or. en

Poprawka 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Perspektywy powolnego wzrostu w 
najbliższych latach w połączeniu z decyzją 
państw członkowskich dotyczącą 
wcześniejszej konsolidacji budżetowej 
mogłyby mieć druzgocące skutki dla 
zatrudnienia w Europie i prowadzić do 
likwidacji dodatkowych pięciu milionów 
miejsc pracy. Państwa członkowskie 
powinny pokierować swoją polityką 
gospodarczą i strategią Europa 2020 w 
celu osiągnięcia śródokresowego celu 
przewidującego utworzenie co najmniej 
czterech milionów nowych (godnych i w 
większości ekologicznych) miejsc pracy do 
2014 r. Państwa członkowskie powinny 
zatem wzmocnić stronę popytu na rynku 
pracy i zwiększyć inwestycje na rzecz 
wzrostu poprzez zwiększenie strony 
dochodów w budżecie europejskim i 
budżetach krajowych za pośrednictwem 
takich instrumentów jak euroobligacje lub 
aktywna walka z nielegalnym 
zatrudnieniem i oszustwami podatkowymi.

Or. en

Poprawka 206
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el

Poprawka 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wymiernym celem UE, na podstawie 
którego państwa członkowskie będą 
określać swoje cele krajowe, jest 
podwyższenie wskaźnika zatrudnienia 
kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat do 
75% do 2020 r. m.in. poprzez zwiększenie 
wskaźnika aktywności zawodowej ludzi 
młodych do 90%, starszych pracowników i 
pracowników o niskich kwalifikacjach, jak 
również lepszą integrację legalnych 
migrantów.

Or. pl

Poprawka 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 209
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 210
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit czwarty – tiret pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wskaźnik zatrudnienia kobiet powinien 
zostać podwyższony do 75%, co obejmuje 
co najmniej 50% pracy gwarantującej 
niezależność gospodarczą.

Or. en

Poprawka 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit czwarty – tiret drugie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wskaźnik zatrudnienia osób w grupie 
wiekowej 55–64 lat powinien zostać 
zwiększony do 60%.

Or. en
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Poprawka 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit czwarty – tiret trzecie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wskaźnik bezrobocia ludzi młodych nie 
powinien być wyższy niż ogólny wskaźnik 
bezrobocia i powinien zostać zmniejszony 
do 10% do 2015 r.

Or. en

Poprawka 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit czwarty – tiret czwarte (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– We wszystkich państwach 
członkowskich należy ustanowić 
Gwarancję na rzecz młodzieży, 
zapewniającą zatrudnienie, kształcenie 
lub dodatkowe szkolenie dla ludzi 
młodych poniżej 25 roku życia po upływie 
maksymalnie czterech miesięcy bez pracy.

Or. en

Poprawka 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 8: Rozwijanie zasobów 
wykwalifikowanej siły roboczej 
odpowiadającej potrzebom rynku pracy, 
promowanie jakości zatrudnienia i 
uczenia się przez całe życie.

Wytyczna 8: Poprawa poziomu 
kształcenia i szkolenia pracowników i 
promowanie uczenia się przez całe życie.
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Or. de

Poprawka 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 8: Rozwijanie zasobów 
wykwalifikowanej siły roboczej 
odpowiadającej potrzebom rynku pracy, 
promowanie jakości zatrudnienia i uczenia 
się przez całe życie.

Wytyczna 8: Rozwijanie zasobów 
wykwalifikowanej siły roboczej, 
wzmacnianie godnej pracy oraz jakości 
zatrudnienia i uczenia się przez całe życie

Or. en

Poprawka 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 8: Rozwijanie zasobów 
wykwalifikowanej siły roboczej 
odpowiadającej potrzebom rynku pracy, 
promowanie jakości zatrudnienia i uczenia 
się przez całe życie.

Wytyczna 8: Promowanie jakości 
zatrudnienia i uczenia się przez całe życie, 
rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły 
roboczej

Or. en

Poprawka 218
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit -pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określą swoje cele 
krajowe ograniczenia wskaźnika 
przerywania nauki na poziomie poniżej 
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10% do 2020 r., z jednoczesnym 
zwiększeniem odsetka osób w wieku 30–34 
lat mających wyższe wykształcenie do co 
najmniej 40%.

Or. en

Poprawka 219
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie powinny promować 
wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie, wykorzystywania 
drugiej szansy, zapewniające każdemu 
dorosłemu możliwość podwyższenia 
swoich kwalifikacji zawodowych, a także 
ukierunkowana polityka migracyjna i 
integracyjna. Państwa członkowskie 
powinny rozwinąć systemy uznawania 
nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, złagodzić przepisy 
pozwalające obywatelom państw
członkowskich pobierać świadczenia z 
tytułu ubezpieczenia na wypadek 
bezrobocia w innym państwie 
członkowskim, wspierać tworzenie 
przedsiębiorstw, w tym wśród osób 
zatrudnionych, poprzez uproszczenie 
procedur administracyjnych i 
wprowadzenie mniejszych obciążeń 
podatkowych lub socjalnych na początku 
działalności, wspierać aktywność 
zawodową na emeryturze, promować 
uzyskiwanie kompetencji 
interdyscyplinarnych i kreatywność, a 
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także koncentrować swoje działania przede 
wszystkim na wspieraniu osób o niskich 
kwalifikacjach i zwiększaniu szans 
starszych pracowników na rynku pracy, w 
razie potrzeby poprzez wsparcie finansowe 
przedsiębiorstw czy zachęty podatkowe lub 
socjalne, jednocześnie podnosząc 
wykształcenie, umiejętności i 
doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

Or. fr

Poprawka 220
Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie powinny promować 
wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie, a także zintegrowanie 
wszystkich środków – wspólnotowych, 
krajowych, regionalnych, publicznych 
i prywatnych – oraz określenie w ramach 
selektywnej polityki priorytetowych 
sektorów i podmiotów, które otrzymają 
wsparcie. Oprócz zapewniania 
niezbędnych środków strony publiczne 
powinny podjąć działania w celu 
uregulowania innowacyjnych form 
łączenia czasu pracy i czasu na szkolenia, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
równość płci oraz na aspekty 
utrzymywania równowagi między życiem 
zawodowym i prywatnym. Należy 
zapewnić również możliwość 
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podnosząc wykształcenie, umiejętności 
i doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

wykorzystywania drugiej szansy, 
zapewniającą każdemu dorosłemu 
możliwość podwyższenia swoich 
kwalifikacji zawodowych, a także 
opracować ukierunkowaną politykę 
migracyjną i integracyjną. Państwa 
członkowskie – na podstawie 
europejskiego systemu EQF 
(ang. European Qualifications 
Framework – europejskie ramy 
kwalifikacji), który Komisja musi przyjąć 
ostatecznie bez dodatkowych opóźnień –
powinny rozwinąć systemy uznawania 
nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, promować uzyskiwanie 
kompetencji interdyscyplinarnych 
i kreatywność, a także koncentrować swoje 
działania przede wszystkim na wspieraniu 
osób o niskich kwalifikacjach 
i zwiększaniu szans starszych 
pracowników na rynku pracy, jednocześnie 
podnosząc wykształcenie, umiejętności 
i doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

Or. it

Poprawka 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie, wykorzystywania 

Państwa członkowskie powinny promować 
szeroko zakrojoną ofertę kształcenia i 
szkolenia, aby w warunkach ciągłych 
procesów restrukturyzacji i zmian we 
wszystkich trzech sektorach rynku pracy 
pracownicy mogli zdobyć stałe miejsce 
pracy w pełnym wymiarze godzin, które 
zapewnia egzystencję i umożliwia udział w 
społeczeństwie i kulturze. Wysokiej 
jakości nauczaniu początkowemu oraz 
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drugiej szansy, zapewniające każdemu 
dorosłemu możliwość podwyższenia 
swoich kwalifikacji zawodowych, a także 
ukierunkowana polityka migracyjna i 
integracyjna. Państwa członkowskie 
powinny rozwinąć systemy uznawania 
nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, promować uzyskiwanie 
kompetencji interdyscyplinarnych i 
kreatywność, a także koncentrować swoje 
działania przede wszystkim na wspieraniu 
osób o niskich kwalifikacjach i 
zwiększaniu szans starszych pracowników 
na rynku pracy, jednocześnie podnosząc 
wykształcenie, umiejętności i 
doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

atrakcyjnemu szkoleniu zawodowemu 
powinny towarzyszyć skuteczne zachęty 
do uczenia się przez całe życie, 
wykorzystywania drugiej szansy, 
zapewniające każdemu dorosłemu 
możliwość podwyższenia swoich 
kwalifikacji zawodowych w każdej chwili, 
a także ukierunkowana polityka 
migracyjna i integracyjna. Państwa 
członkowskie muszą rozwinąć systemy 
uznawania nabytych kompetencji, znosić 
przeszkody w mobilności zawodowej i 
geograficznej pracowników, promować 
uzyskiwanie kompetencji 
interdyscyplinarnych i kreatywność, 
koncentrować swoje działania przede 
wszystkim na wspieraniu osób o niskich 
kwalifikacjach i walce z dyskryminacją w 
odniesieniu do dostępu do kształcenia i 
szkolenia, jednocześnie podnosząc 
wykształcenie, umiejętności i 
doświadczenie wykwalifikowanych 
pracowników, w tym również 
pracowników naukowych.

Or. de

Poprawka 222
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie, wykorzystywania 
drugiej szansy, zapewniające każdemu 
dorosłemu możliwość podwyższenia 

Państwa członkowskie powinny promować 
wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Niezbędne przejście ku bardziej 
zrównoważonej gospodarce będzie 
wymagać nieustannego rozwijania 
umiejętności. Państwa członkowskie 
muszą w związku z tym dostosować swoje 
systemy szkolenia w celu dopilnowania, 
aby siła robocza mogła dostosować swoje 
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swoich kwalifikacji zawodowych, a także
ukierunkowana polityka migracyjna i 
integracyjna. Państwa członkowskie 
powinny rozwinąć systemy uznawania 
nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, promować uzyskiwanie 
kompetencji interdyscyplinarnych i 
kreatywność, a także koncentrować swoje 
działania przede wszystkim na wspieraniu 
osób o niskich kwalifikacjach i 
zwiększaniu szans starszych pracowników 
na rynku pracy, jednocześnie podnosząc 
wykształcenie, umiejętności i 
doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

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

Or. en

Poprawka 223
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 

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

koordynacją między systemem 
edukacyjnym i rynkiem pracy, powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie, wykorzystywania 
drugiej szansy, zapewniające każdemu 
dorosłemu możliwość podwyższenia 
swoich kwalifikacji zawodowych, a także
ukierunkowana polityka migracyjna i 
integracyjna. Państwa członkowskie 
powinny rozwinąć systemy uznawania 
nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, promować uzyskiwanie 
kompetencji interdyscyplinarnych i 
kreatywność, a także koncentrować swoje 
działania przede wszystkim na wspieraniu 
osób o niskich kwalifikacjach i 
zwiększaniu szans pozbawionych pracy 
starszych pracowników na rynku pracy, 
jednocześnie podnosząc wykształcenie, 
umiejętności i doświadczenie pracowników 
o wysokich kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

Or. el

Poprawka 224
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie, wykorzystywania 
drugiej szansy, zapewniające każdemu 
dorosłemu możliwość podwyższenia 
swoich kwalifikacji zawodowych, a także 

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

ukierunkowana polityka migracyjna i 
integracyjna. Państwa członkowskie 
powinny rozwinąć systemy uznawania 
nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, uwzględniając możliwość 
przenoszenia uznawanych praw 
socjalnych, promować uzyskiwanie 
kompetencji interdyscyplinarnych i 
kreatywność, a także koncentrować swoje 
działania przede wszystkim na wspieraniu 
osób o niskich kwalifikacjach i 
zwiększaniu szans starszych pracowników 
na rynku pracy, jednocześnie podnosząc 
wykształcenie, umiejętności i 
doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych. Aby można było 
propagować mobilność na rynkach pracy 
w Unii Europejskiej potrzebne są 
standardowe zasady dotyczące kwalifikacji 
i kompetencji.

Or. nl

Poprawka 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie, wykorzystywania 
drugiej szansy, zapewniające każdemu 
dorosłemu możliwość podwyższenia 
swoich kwalifikacji zawodowych, a także 
ukierunkowana polityka migracyjna 

Państwa członkowskie powinny promować 
wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy, a także rozleglejsze i lepsze 
kwalifikacje i kompetencje osobom na 
każdym etapie ich życia, co stanowi 
warunek konieczny rzeczywistego 
i trwałego wzrostu. Wysokiej jakości 
nauczaniu początkowemu oraz 
atrakcyjnemu szkoleniu zawodowemu 
powinny towarzyszyć skuteczne zachęty 
do uczenia się przez całe życie, 
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i integracyjna. Państwa członkowskie 
powinny rozwinąć systemy uznawania 
nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, promować uzyskiwanie 
kompetencji interdyscyplinarnych 
i kreatywność, a także koncentrować swoje 
działania przede wszystkim na wspieraniu 
osób o niskich kwalifikacjach 
i zwiększaniu szans starszych 
pracowników na rynku pracy, jednocześnie 
podnosząc wykształcenie, umiejętności 
i doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

wykorzystywania drugiej szansy, 
zapewniające każdemu dorosłemu 
możliwość podwyższenia swoich 
kwalifikacji zawodowych, a także 
ukierunkowana polityka migracyjna 
i integracyjna. Państwa członkowskie 
powinny rozwinąć systemy uznawania 
nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, promować uzyskiwanie 
kompetencji interdyscyplinarnych 
i kreatywność, a także koncentrować swoje 
działania przede wszystkim na wspieraniu 
osób o niskich kwalifikacjach 
i zwiększaniu szans starszych 
pracowników na rynku pracy, jednocześnie 
podnosząc wykształcenie, umiejętności 
i doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

Or. it

Poprawka 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie, wykorzystywania 
drugiej szansy, zapewniające każdemu 
dorosłemu możliwość podwyższenia 
swoich kwalifikacji zawodowych, a także
ukierunkowana polityka migracyjna i 
integracyjna. Państwa członkowskie 
powinny rozwinąć systemy uznawania 

Państwa członkowskie powinny promować 
wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie i wykorzystywania 
drugiej szansy. Państwa członkowskie 
powinny dawać ludziom młodym w wieku 
25–35 lat „drugą szansę”, która obejmuje 
obowiązkową ofertę kształcenia i 
szkolenia zawodowego. Ponadto należy 
zapewnić każdemu dorosłemu możliwość 
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nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, promować uzyskiwanie 
kompetencji interdyscyplinarnych i 
kreatywność, a także koncentrować swoje 
działania przede wszystkim na wspieraniu 
osób o niskich kwalifikacjach i 
zwiększaniu szans starszych pracowników 
na rynku pracy, jednocześnie podnosząc 
wykształcenie, umiejętności i 
doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

podwyższenia swoich kwalifikacji 
zawodowych za pomocą ukierunkowanej
polityki migracyjnej i integracyjnej. 
Państwa członkowskie powinny rozwinąć 
systemy uznawania nabytych kompetencji, 
znosić przeszkody w mobilności 
zawodowej i geograficznej pracowników, 
promować uzyskiwanie kompetencji 
interdyscyplinarnych i kreatywność, a 
także koncentrować swoje działania przede 
wszystkim na wspieraniu osób o niskich 
kwalifikacjach i zwiększaniu szans 
starszych pracowników na rynku pracy, 
jednocześnie podnosząc wykształcenie, 
umiejętności i doświadczenie pracowników 
o wysokich kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

Or. en

Poprawka 227
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie, wykorzystywania 
drugiej szansy, zapewniające każdemu 
dorosłemu możliwość podwyższenia 
swoich kwalifikacji zawodowych, a także 
ukierunkowana polityka migracyjna i 
integracyjna. Państwa członkowskie 
powinny rozwinąć systemy uznawania 
nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, promować uzyskiwanie 

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

kompetencji interdyscyplinarnych i 
kreatywność, a także koncentrować swoje 
działania przede wszystkim na wspieraniu 
osób o niskich kwalifikacjach i 
zwiększaniu szans starszych i młodszych 
pracowników na rynku pracy, jednocześnie 
podnosząc wykształcenie, umiejętności i 
doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

Or. en

Poprawka 228
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zapewnienie wysokiej jakości szkolnego 
nauczania początkowego oraz 
atrakcyjnych szkoleń zawodowych 
zgodnych z wymogami gospodarczymi i 
przyszłymi potrzebami rynku pracy 
stanowi priorytet dla państw 
członkowskich. Powinny im towarzyszyć 
możliwość drugiej szansy i skuteczne 
zachęty do uczenia się przez całe życie, 
przy czym apeluje się do partnerów 
społecznych, aby zapewnili czas oraz 
wspierali finansowo szkolenia zawodowe.
Państwa członkowskie powinny przede 
wszystkim zredukować wskaźnik 
przerywania nauki do mniej niż 10% oraz 
uzupełnić politykę migracyjną i 
imigracyjną poprzez tworzenie placówek 
nauki języka i wychowania 
obywatelskiego. Państwa członkowskie 
powinny również rozwinąć systemy 
uznawania nabytych umiejętności i 
kompetencji.
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doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

Or. en

Poprawka 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mobilność geograficzna i transgraniczna, 
pożądana przez pracowników, nie może 
prowadzić do pogarszania warunków 
pracy ani do zmniejszania wysokości 
emerytur czy zasiłków dla bezrobotnych. 
Mobilność geograficzna w żadnym 
wypadku nie powinna prowadzić do 
obniżania standardów socjalnych.

Or. en

Poprawka 230
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać opracowywanie 
skutecznych strategii uczenia się przez 
całe życie, powszechnie dostępnych w 
szkołach, przedsiębiorstwach i organach 
publicznych, obejmujących odpowiednie 
zachęty i mechanizmy podziału kosztów w 
celu zwiększenia udziału w uczeniu się 
przez całe życie i szkoleniu w miejscu 
pracy przez cały okres życia zawodowego, 
w szczególności dla pracowników 
starszych lub pracowników o niskich 
kwalifikacjach.
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Państwa członkowskie powinny 
opracowywać indywidualne plany rozwoju 
kariery w celu zapewniania szkoleń 
osobom szukającym pracy.
Należy zapewnić sprawiedliwe przejście 
na ekologiczne miejsca pracy i umożliwić 
płynne przejście do ekologicznych 
sektorów za pomocą ponownego szkolenia 
pracowników, wspieranego na szczeblu 
krajowym i regionalnym. 
Należy wykorzystać wszystkie zasoby 
ludzkie, umiejętności i wiedzę poprzez 
zapewnienie kobietom równych szans w 
zakresie ciągłego szkolenia i uczenia się 
przez całe życie.

Or. en

Poprawka 231
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja powinna włączyć w ramy 
kwalifikacji w zakresie uczenia się przez 
całe życie dziewiątej głównej kompetencji 
odnoszącej się do środowiska 
naturalnego, zmiany klimatu i 
zrównoważonego rozwoju, która ma 
podstawowe znaczenie w społeczeństwie 
wiedzy.

Or. en

Poprawka 232
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 233
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

We współpracy z partnerami społecznymi i 
przedsiębiorstwami państwa członkowskie 
powinny ulepszać dostęp do szkoleń, 
podwyższać jakość kształcenia i doradztwa 
zawodowego w połączeniu z 
systematycznymi informacjami na temat 
nowych wakatów i możliwości 
zawodowych, promować przedsiębiorczość
i lepiej przewidywać przyszłe wymogi 
dotyczące jakości. Rozwój zasobów 
ludzkich, wyższe kwalifikacje i szkolenia 
powinny być finansowane przy pomocy 
wspólnych nakładów finansowych osób 
prywatnych, pracodawców i rządów. 
Dostęp do wysokiej jakości szkoleń 
ogólnych i zawodowych oraz ponowne 
włączenie do sytemu edukacji osób, które 
przedwcześnie przerwały naukę, powinny 
być możliwe zawsze i dla każdego.

Państwa członkowskie powinny wyrównać 
inwestycje w system edukacji, tak by 
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osiągnąć cel zwiększenia poziomu 
umiejętności wśród osób aktywnych 
zawodowo, z uwzględnieniem również 
uczenia się nieformalnego i 
pozaformalnego. W tym kontekście 
zwłaszcza reformy dotyczące poziomu 
zatrudnienia powinny mieć na celu 
zagwarantowanie, poprzez szkolenia lub 
wiedzę w dziedzinie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
zdobycia podstawowych umiejętności, 
których potrzebuje każdy pracownik, aby 
odnieść sukces w gospodarcze opartej na 
wiedzy. Należy poczynić kroki, które 
doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
stanie się normą. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć otwartość oraz 
znaczenie systemów kształcenia i 
szkolenia, w szczególności wdrażając w 
życie krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiają elastyczną edukację, oraz 
tworząc partnerstwo przedstawicieli świata 
edukacji i szkoleń oraz przedstawicieli 
rynku pracy, w celu znacznego 
zwiększenia liczby wyższych dyplomów 
akademickich i zawodowych.

Or. en

Poprawka 234
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We współpracy z partnerami społecznymi i 
przedsiębiorstwami państwa członkowskie 
powinny ulepszać dostęp do szkoleń, 
podwyższać jakość kształcenia i doradztwa 
zawodowego w połączeniu z 
systematycznymi informacjami na temat 
nowych wakatów i możliwości 
zawodowych, promowaniem 
przedsiębiorczości i lepszym 
przewidywaniem przyszłych potrzeb w 

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

zakresie umiejętności. Inwestycje w rozwój 
zasobów ludzkich, podwyższanie 
umiejętności i udział w programach 
uczenia się przez całe życie należy 
promować przy pomocy wspólnych 
nakładów finansowych rządów, osób 
prywatnych i pracodawców. Aby wspierać 
młodzież, w szczególności młodzież bez 
pracy, która nie uczestniczy w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie przy współpracy partnerów 
społecznych powinny wprowadzać w życie 
programy mające na celu pomoc 
absolwentom w znalezieniu pierwszego 
zatrudnienia, w razie potrzeby w drodze 
zachęt podatkowych lub socjalnych, lub 
możliwości dalszego kształcenia i 
szkolenia, w tym staży, a także 
podejmować szybkie działania w 
przypadku utraty pracy przez młodzież, 
zwłaszcza poprzez zindywidualizowane 
monitorowanie sytuacji. Regularne 
monitorowanie wyników polityki 
podwyższania umiejętności i 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności powinno pomóc w określeniu 
obszarów wymagających poprawy oraz 
dostosowywaniu systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy. Do 
realizacji tych celów państwa 
członkowskie powinny w pełni 
wykorzystać fundusze UE. W tym celu 
państwa członkowskie powinny podjąć 
działania promocyjne służące 
informowaniu o przedmiocie i warunkach 
korzystania z funduszy.

Or. fr

Poprawka 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Należy opracować modele podziału 
odpowiedzialności za ciągły rozwój 
umiejętności między państwo, 
pracodawców i pracowników. We 
współpracy z partnerami społecznymi i 
przedsiębiorstwami państwa członkowskie 
powinny ulepszać dostęp do szkoleń, 
podwyższać jakość kształcenia i doradztwa 
zawodowego w połączeniu z 
systematycznymi informacjami na temat 
nowych wakatów i możliwości 
zawodowych, promowaniem 
przedsiębiorczości i lepszym 
przewidywaniem przyszłych potrzeb w 
zakresie umiejętności. Podstawowe 
znaczenie dla zapewnienia 
równouprawnienia płci oraz podaży na 
rynku pracy ma stworzenie kobietom i 
dziewczętom warunków do wejścia w 
sektory, w których ich udział jest 
niewystarczający, oraz zwalczanie 
stereotypów, które wciąż dominują w tych 
sektorach. Inwestycje w rozwój zasobów 
ludzkich, podwyższanie umiejętności i 
udział w programach uczenia się przez całe 
życie należy promować przy pomocy 
wspólnych nakładów finansowych rządów, 
osób prywatnych i pracodawców. Należy 
skoordynować budżety krajowe i budżet 
UE, w tym Europejski Fundusz Społeczny 
i Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji, i ukierunkować je na 
przygotowanie siły roboczej na 
zrównoważoną gospodarkę. Aby wspierać 
młodzież, w szczególności młodzież bez 
pracy, która nie uczestniczy w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie przy współpracy partnerów 
społecznych powinny wprowadzać w życie 
programy mające na celu pomoc 
absolwentom w znalezieniu pierwszego 
zatrudnienia lub możliwości dalszego 
kształcenia i szkolenia, w tym staży, a 
także podejmować szybkie działania w 
przypadku utraty pracy przez młodzież. 
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Regularne monitorowanie wyników 
polityki podwyższania umiejętności i 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności powinno pomóc w określeniu 
obszarów wymagających poprawy oraz 
dostosowywaniu systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy. Do 
realizacji tych celów państwa 
członkowskie powinny w pełni 
wykorzystać fundusze UE.

Or. en

Poprawka 236
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We współpracy z partnerami społecznymi i 
przedsiębiorstwami państwa członkowskie 
powinny ulepszać dostęp do szkoleń, 
podwyższać jakość kształcenia i doradztwa 
zawodowego w połączeniu z 
systematycznymi informacjami na temat 
nowych wakatów i możliwości 
zawodowych, promowaniem
przedsiębiorczości i lepszym
przewidywaniem przyszłych potrzeb w 
zakresie umiejętności. Inwestycje w 
rozwój zasobów ludzkich, podwyższanie 
umiejętności i udział w programach 
uczenia się przez całe życie należy 
promować przy pomocy wspólnych 
nakładów finansowych rządów, osób 
prywatnych i pracodawców. Aby wspierać 
młodzież, w szczególności młodzież bez 
pracy, która nie uczestniczy w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie przy współpracy partnerów 
społecznych powinny wprowadzać w życie 
programy mające na celu pomoc 
absolwentom w znalezieniu pierwszego 
zatrudnienia lub możliwości dalszego 
kształcenia i szkolenia, w tym staży, a 

We współpracy z partnerami społecznymi i 
społeczeństwem obywatelskim państwa 
członkowskie powinny ulepszać dostęp do 
szkoleń, w tym szkoleń zawodowych, 
podwyższać jakość kształcenia i doradztwa 
zawodowego w połączeniu z 
systematycznymi informacjami na temat 
nowych wakatów i możliwości 
zawodowych, promować przedsiębiorczość
i lepiej przewidywać przyszłe wymogi 
dotyczące jakości. Rozwój zasobów 
ludzkich, wyższe kwalifikacje i szkolenia 
powinny być finansowane przy pomocy 
wspólnych nakładów finansowych osób 
prywatnych, pracodawców i rządów. 
Dostęp do wysokiej jakości szkoleń 
ogólnych i zawodowych oraz ponowne 
włączenie do sytemu edukacji osób, które 
przedwcześnie przerwały naukę, powinny 
być możliwe zawsze i dla każdego. 
Państwa członkowskie powinny wyrównać 
inwestycje w system edukacji i zwiększać 
ich wydajność i skuteczność, tak by 
osiągnąć cel zwiększenia poziomu 
umiejętności wśród osób aktywnych 
zawodowo. W tym kontekście zwłaszcza 
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także podejmować szybkie działania w 
przypadku utraty pracy przez młodzież. 
Regularne monitorowanie wyników 
polityki podwyższania umiejętności i 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności powinno pomóc w 
określeniu obszarów wymagających 
poprawy oraz dostosowywaniu systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy. Do realizacji tych celów państwa 
członkowskie powinny w pełni 
wykorzystać fundusze UE.

reformy dotyczące poziomu zatrudnienia 
powinny mieć na celu zagwarantowanie, 
poprzez szkolenia lub wiedzę w dziedzinie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych, zdobycia 
podstawowych umiejętności, których 
potrzebuje każdy pracownik, aby odnieść 
sukces w gospodarcze opartej na wiedzy.
Należy poczynić kroki, które doprowadzą 
do tego, że mobilność edukacyjna ludzi 
młodych i nauczycieli stanie się normą. 
Państwa członkowskie powinny zwiększyć 
otwartość oraz znaczenie systemów 
kształcenia i szkolenia, w szczególności 
wprowadzając w życie krajowe ramy 
kwalifikacji, które umożliwiają elastyczną 
edukację, oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
oraz przedstawicieli rynku pracy, w celu 
znacznego zwiększenia liczby wyższych 
dyplomów akademickich i zawodowych.

Or. en

Poprawka 237
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We współpracy z partnerami społecznymi i 
przedsiębiorstwami państwa członkowskie 
powinny ulepszać dostęp do szkoleń, 
podwyższać jakość kształcenia i doradztwa 
zawodowego w połączeniu z 
systematycznymi informacjami na temat 
nowych wakatów i możliwości 
zawodowych, promowaniem 
przedsiębiorczości i lepszym 
przewidywaniem przyszłych potrzeb w 
zakresie umiejętności. Inwestycje w rozwój 
zasobów ludzkich, podwyższanie 
umiejętności i udział w programach 
uczenia się przez całe życie należy 
promować przy pomocy wspólnych 
nakładów finansowych rządów, osób 

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

umiejętności i udział w programach 
uczenia się przez całe życie należy 
promować przy pomocy wspólnych 
nakładów finansowych rządów, osób 
prywatnych i pracodawców. Aby wspierać 
młodzież, w szczególności młodzież bez 
pracy, która nie uczestniczy w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie przy współpracy partnerów 
społecznych powinny wprowadzać w życie 
programy mające na celu pomoc 
absolwentom w znalezieniu pierwszego 
zatrudnienia lub możliwości dalszego 
kształcenia i szkolenia, w tym wysokiej 
jakości staży, zapewniając niezbędne 
świadczenia socjalne, a także podejmować 
szybkie działania w przypadku utraty pracy 
przez młodzież. Regularne monitorowanie 
wyników polityki podwyższania 
umiejętności i przewidywania potrzeb w 
zakresie umiejętności powinno pomóc w 
określeniu obszarów wymagających 
poprawy oraz dostosowywaniu systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy. Do realizacji tych celów państwa 
członkowskie powinny w pełni 
wykorzystać fundusze UE.

Or. el

Poprawka 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We współpracy z partnerami społecznymi i 
przedsiębiorstwami państwa członkowskie 
powinny ulepszać dostęp do szkoleń, 
podwyższać jakość kształcenia i doradztwa 
zawodowego w połączeniu z 
systematycznymi informacjami na temat 
nowych wakatów i możliwości
zawodowych, promowaniem 
przedsiębiorczości i lepszym 

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

przedsiębiorstw w kształceniu i szkoleniu i 
lepszym przewidywaniem przyszłych 
potrzeb w zakresie umiejętności. 
Inwestycje w planowanie i rozwój 
personelu, podwyższanie umiejętności i 
udział w programach uczenia się przez całe 
życie należy promować przy pomocy 
wspólnych nakładów finansowych rządów 
i pracodawców. Aby wspierać młodzież, w 
szczególności młodzież bez pracy, która 
nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu 
zawodowym, państwa członkowskie przy 
współpracy partnerów społecznych 
powinny wprowadzać w życie programy 
mające na celu pomoc absolwentom i 
młodzieży nieposiadającej wykształcenia 
w znalezieniu pierwszego zatrudnienia lub 
możliwości dalszego kształcenia i 
szkolenia, w tym staży, a także 
podejmować szybkie działania w 
przypadku utraty pracy przez młodzież. 
Regularne monitorowanie wyników 
polityki podwyższania umiejętności i 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności powinno pomóc w określeniu 
obszarów wymagających poprawy oraz 
dostosowywaniu systemów kształcenia i 
szkolenia do dziedzin pracy dobrze 
rokujących na przyszłość. Do realizacji 
tych celów państwa członkowskie powinny 
w pełni wykorzystać fundusze UE.

Or. de

Poprawka 239
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We współpracy z partnerami społecznymi i 
przedsiębiorstwami państwa członkowskie 
powinny ulepszać dostęp do szkoleń, 
podwyższać jakość kształcenia i doradztwa 
zawodowego w połączeniu z 

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

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

Or. nl

Poprawka 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl
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Poprawka 241
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 242
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

realizacji tych celów państwa 
członkowskie powinny w pełni 
wykorzystać fundusze UE.

Or. en

Poprawka 243
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny więcej 
inwestować w transport, energię, 
telekomunikację i infrastrukturę IT oraz 
w pełni wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne, których zasady 
powinny zostać ukształtowane w sposób 
przejrzysty, a procedury powinny zostać 
uproszczone, aby zachęcić do udziału 
potencjalnych beneficjentów we 
współfinansowanych programach Unii. 
Aby to osiągnąć, państwa członkowskie 
powinny utworzyć synergię między ich 
polityką spójności a innymi 
obowiązującymi politykami sektorowymi, 
zgodnie ze zintegrowanym podejściem, 
ponieważ spójność daje siłę, uwalnia 
niewykorzystany potencjał, zmniejsza 
różnice strukturalne między krajami i 
regionami, poszerza wzrost i poprawia 
konkurencyjność regionów Unii w 
zglobalizowanym świecie, stanowi 
przeciwwagę dla skutków światowego 
kryzysu gospodarczego i generuje 
społeczny kapitał Unii.

Or. de

Poprawka 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie zawody związane z 
kształceniem, poczynając od nauczycieli w 
żłobkach, muszą charakteryzować się 
godnymi warunkami pracy, ciągłym 
zaawansowanym szkoleniem i 
wdrażaniem parytetu płci.

Or. en

Poprawka 245
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zachęcać 
młodych ludzi do prowadzenia działań 
związanych z badaniami naukowymi 
poprzez oferowanie grantów badawczych i 
zapewnianie mobilności międzynarodowej 
w ramach programów finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Or. en

Poprawka 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zwalczania niestabilnej pracy o 
niskiej jakości, niezdrowej konkurencji i 
unikania podatków w UE państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
transgraniczne w celu zagwarantowania 
wysokiej jakości pracy, polepszenia 
warunków pracy grup w trudnej sytuacji 
społecznej oraz zwalczania dumpingu 
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socjalnego. Państwa członkowskie muszą 
również w ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi nasilić egzekwowanie, 
monitorowanie, kontrolowanie i 
nakładanie sankcji, tworzenie trwałych 
miejsc pracy i strategię na rzecz trwałych i 
ekologicznych miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wspierać młodzież, w szczególności 
młodzież bez pracy, która nie uczestniczy 
w kształceniu lub szkoleniu zawodowym, 
państwa członkowskie we współpracy z 
partnerami społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim powinny wprowadzać w 
życie programy mające na celu pomoc 
absolwentom w znalezieniu pierwszego 
zatrudnienia lub możliwości dalszego 
kształcenia i szkolenia, w tym staży, a 
także podejmować szybkie działania w
przypadku utraty pracy przez młodzież.

Or. en

Poprawka 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regularne monitorowanie wyników 
polityki podwyższania umiejętności i 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności powinno pomóc w 
określeniu obszarów wymagających 
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poprawy oraz dostosowywaniu systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy. Do realizacji tych celów państwa 
członkowskie powinny w pełni 
wykorzystać fundusze UE.

Or. en

Poprawka 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać opracowywanie 
skutecznych strategii uczenia się przez 
całe życie, powszechnie dostępnych w 
szkołach, przedsiębiorstwach, organach 
publicznych i gospodarstwach domowych 
zgodnie z europejskimi porozumieniami, 
obejmujących odpowiednie zachęty i 
mechanizmy podziału kosztów w celu 
zwiększenia udziału w uczeniu się przez 
całe życie i szkoleniu w miejscu pracy 
przez cały okres życia zawodowego, w 
szczególności dla pracowników starszych 
lub pracowników o niskich 
kwalifikacjach. Z uwagi na zwiększoną 
zależność między innowacyjnością a 
równymi szansami konieczne jest 
prowadzenie ściślejszej współpracy między 
obszarami kształcenia, szkoleń i uczenia 
się przez całe życie. Finansowanie tej 
współpracy musi wynosić co najmniej 7% 
PKB.
Kształcenie i szkolenia powinny prowadzić 
do zdobycia kwalifikacji i kompetencji, 
jakich ludzie potrzebują, aby mieć 
długoterminową perspektywę na rynku 
pracy.
Do nowych potrzeb zawodowych, 
wymogów dotyczących kluczowych 
kompetencji i umiejętności wymaganych 
w przyszłości należy odnosić się poprzez 
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poprawę w zakresie definiowania i 
przejrzystości kwalifikacji, ich 
skutecznego i transgranicznego 
uznawania oraz zatwierdzania kształcenia 
nieformalnego i pozaformalnego. Należy 
wykorzystać wszystkie zasoby ludzkie, 
umiejętności i wiedzę poprzez zapewnienie 
kobietom równych szans w zakresie 
ciągłego szkolenia i uczenia się przez całe 
życie. Do roku 2014 dodatkowe 15% osób 
dorosłych powinno uczestniczyć w 
programach uczenia się przez całe życie. 
Pracodawcy muszą być zobowiązani do 
udzielania i wspierania zaawansowanych 
szkoleń w kontekście uczenia się przez 
całe życie oraz sprzyjać tworzeniu miejsc 
pracy opierających się na wieku 
pracowników. Kształcenie zawodowe musi 
zwiększać szanse na zatrudnienie w 
przypadku likwidacji przedsiębiorstw.
W takiej sytuacji kształcenie powinno być 
bezpłatne.

Or. en

Poprawka 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny 
zobowiązać się do uzupełniania i 
koordynowania swoich celów krajowych 
w celu zmniejszenia nierównowagi 
społecznej i gospodarczej między 
regionami.

Or. en
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Poprawka 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 8a: Tworzenie trwałych miejsc 
pracy i strategii na rzecz trwałych i 
ekologicznych miejsc pracy
W celu osiągnięcia bardziej inteligentnej, 
bardziej zrównoważonej i bardziej 
integracyjnej gospodarki UE potrzebuje 
strategii na rzecz ekologicznych miejsc 
pracy, która zapewnia nabywanie 
umiejętności, dostosowywanie miejsca 
pracy i transformacje społeczeństwa.
Taka strategia powinna obejmować: 
inteligentne inwestycje ukierunkowane na 
tworzenie nowych ekologicznych miejsc 
pracy; zachęty ukierunkowane na 
przetransformowanie istniejących miejsc 
pracy w ekologiczne miejsca pracy; 
inwestycje w szkolenia i uczenie się przez 
całe życie w celu wsparcia rozwoju 
pracowników i – jeśli to konieczne –
umożliwienia im zajęcia nowego miejsca 
pracy; porozumienie ramowe w sprawie 
bezpieczeństwa zmiany zatrudnienia, 
obejmujące prawo do szkolenia i 
wystarczające zabezpieczenie społeczne w 
czasie zmiany w życiu zawodowym; 
porozumienie między partnerami 
społecznymi w sprawie prawa do uczenia 
się przez całe życie i szkolenia w miejscu 
pracy; wsparcie dostosowywania 
umiejętności i organizacji miejsca pracy 
na wszystkich szczeblach.
Państwa członkowskie i UE powinny 
skoncentrować swoje wysiłki na: 
tworzeniu nowych miejsc pracy na 
wspieraniu przejścia przedsiębiorstw i 
pracowników z zanikających obszarów 
przemysłu do miejsc pracy w sektorach, w 
których tworzone są nowe i trwałe miejsca 
pracy; tworzeniu infrastruktury 



PE442.935v02-00 186/236 AM\820832PL.doc

PL

wspierającej dla nowych obszarów 
gospodarki, które mają potencjał 
tworzenia trwałych miejsc pracy; 
inwestowaniu w szkolenia, innowacyjność 
i badania naukowe, zwłaszcza w 
przypadku MŚP jako głównych 
podmiotów stymulujących rynek pracy; 
wzmacnianiu potencjału w zakresie 
zatrudnienia w sektorze usług 
świadczonych w interesie ogólnym, z 
połączeniem celu, jakim jest tworzenie 
miejsc pracy, z pozytywnymi aspektami 
związanymi z aktywnym włączeniem 
społecznym; kierowaniu inwestycji 
publicznych na tworzenie trwałego 
zatrudnienia o wysokiej jakości.

Or. en

Poprawka 252
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 8a: Wzmacnianie polityki 
spójności społecznej i ekonomicznej na 
rzecz wspierania zatrudnienia
Państwa członkowskie zobowiązują się do 
uporządkowania, uzupełnienia, 
koordynacji i dostosowania ich celów 
krajowych, w obrębie ich terytorium i 
między sobą, w sposób pozwalający 
zredukować brak równowagi między 
regionami w zakresie rozwoju 
gospodarczego.
Państwa członkowskie są świadome, że 
polityka spójności jest skutecznym i 
wspierającym, lecz nie podrzędnym 
instrumentem w stosunku do wytycznych, 
jeśli chodzi o uwzględnianie specyfiki 
regionalnej i wspieranie regionów w 
zwalczaniu trudności społeczno-
gospodarczych i zmniejszaniu różnic. 



AM\820832PL.doc 187/236 PE442.935v02-00

PL

Zintegrowane podejście, wielopoziomowe 
zarządzanie i zasady partnerstwa powinny 
być rdzeniem zarządzania i podstawą 
strategii, podczas gdy kluczową rolę ma do 
odegrania przede wszystkim zarządzanie 
na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
ponieważ jest narzędziem dotarcia do 
niezliczonych podmiotów gospodarczych i 
społecznych żyjących i wytwarzających w 
Unii, w szczególności MŚP. 
Polityka spójności jest zatem nie tylko 
źródłem stabilnego wsparcia finansowego, 
lecz również ważnym instrumentem 
rozwoju gospodarczego, a zatem 
instrumentem zatrudnienia dla wszystkich 
regionów Unii. 
Państwa członkowskie powinny więcej 
inwestować w transport, energię, 
telekomunikację i infrastrukturę IT oraz 
w pełni wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne. 
Poprzez uproszczenie systemów 
przyznawania funduszy należy zachęcić 
do udziału potencjalnych beneficjentów 
we współfinansowanych programach 
Unii. 
Aby to osiągnąć, państwa członkowskie 
powinny utworzyć synergię między ich 
polityką spójności a innymi 
obowiązującymi politykami sektorowymi, 
zgodnie ze zintegrowanym podejściem, 
ponieważ spójność nie może być 
umieszczona po stronie kosztów, lecz daje 
siłę, uwalnia niewykorzystany potencjał, 
zmniejsza różnice strukturalne między 
krajami i regionami, zwiększa wzrost i 
poprawia konkurencyjność regionów Unii 
w zglobalizowanym świecie, stanowi 
przeciwwagę dla skutków światowego 
kryzysu gospodarczego i generuje 
społeczny kapitał Unii.

Or. en
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Poprawka 253
Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 8a: Reforma i wzmacnianie 
polityki spójności na rzecz wspierania 
zatrudnienia 
Państwa członkowskie zobowiązują się do 
uporządkowania, uzupełnienia, 
koordynacji i dostosowania ich celów 
krajowych, w obrębie ich terytorium i 
między sobą, w sposób pozwalający 
zredukować nierówności między 
regionami w zakresie rozwoju 
gospodarczego.
Państwa członkowskie są świadome, że 
polityka spójności jest skutecznym i 
wspierającym, lecz nie podrzędnym 
instrumentem w stosunku do wytycznych, 
jeśli chodzi o uwzględnianie specyfiki 
regionalnej i wspieranie regionów w 
zwalczaniu trudności społeczno-
gospodarczych i zmniejszaniu różnic. 
Zintegrowane podejście, wielopoziomowe 
zarządzanie i zasady partnerstwa powinny 
być rdzeniem zarządzania i podstawą 
strategii, podczas gdy kluczową rolę ma do 
odegrania przede wszystkim zarządzanie 
na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
ponieważ jest narzędziem dotarcia do 
niezliczonych podmiotów gospodarczych i 
społecznych żyjących i prowadzących 
działalność w Unii, w szczególności MŚP, 
zwłaszcza na zasadach gospodarki 
społecznej. Polityka spójności jest zatem 
nie tylko źródłem stabilnego wsparcia 
finansowego, lecz także ważnym 
instrumentem rozwoju gospodarczego, a 
zatem instrumentem zatrudnienia dla 
wszystkich regionów Unii. 
Państwa członkowskie powinny więcej 
inwestować w transport, energię, 
telekomunikację i infrastrukturę IT oraz 
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w pełni wykorzystywać europejskie 
fundusze strukturalne, których zasady i 
procedury powinny zostać 
zharmonizowane, aby uprościć systemy 
przyznawania funduszy i zachęcić do 
udziału potencjalnych beneficjentów we 
współfinansowanych programach Unii. 
Aby to osiągnąć, państwa członkowskie 
powinny utworzyć synergię między ich 
polityką spójności a innymi 
obowiązującymi politykami sektorowymi, 
zgodnie ze zintegrowanym podejściem. 
Spójności nie można bowiem umieścić po 
stronie kosztów, ponieważ daje ona siłę, 
uwalnia niewykorzystany potencjał, 
zmniejsza różnice strukturalne między 
krajami i regionami, rozszerza zakres 
wzrostu i zwiększa konkurencyjność 
regionów Unii w zglobalizowanym 
świecie, stanowi przeciwwagę dla skutków 
światowego kryzysu gospodarczego i 
generuje społeczny kapitał Unii.

Or. es

Poprawka 254
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 8a: Reforma i wzmacnianie 
polityki spójności na rzecz wspierania 
zatrudnienia
Państwa członkowskie zobowiązują się do 
uporządkowania, uzupełnienia, 
koordynacji i dostosowania ich celów 
krajowych, w obrębie ich terytorium i 
między sobą, w sposób pozwalający 
zredukować brak równowagi między 
regionami w zakresie rozwoju 
gospodarczego.
Państwa członkowskie są świadome, że 
polityka spójności jest skutecznym i 
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wspierającym, lecz nie podrzędnym 
instrumentem w stosunku do wytycznych, 
jeśli chodzi o uwzględnianie specyfiki 
regionalnej i wspieranie regionów w 
zwalczaniu trudności społeczno-
gospodarczych i zmniejszaniu różnic. 
Zintegrowane podejście, wielopoziomowe 
zarządzanie i zasady partnerstwa powinny 
być rdzeniem zarządzania i podstawą 
strategii, podczas gdy kluczową rolę ma do 
odegrania przede wszystkim zarządzanie 
na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
ponieważ jest narzędziem dotarcia do 
niezliczonych podmiotów gospodarczych i 
społecznych żyjących i wytwarzających w 
Unii, w szczególności MŚP. Polityka 
spójności jest zatem nie tylko źródłem 
stabilnego wsparcia finansowego, lecz 
również ważnym instrumentem rozwoju 
gospodarczego, a zatem instrumentem 
zatrudnienia dla wszystkich regionów 
Unii.
Państwa członkowskie powinny kierować 
więcej inwestycji w transport, energię, 
telekomunikację i infrastrukturę IT, a 
także zwiększać ich wydajność i 
skuteczność, w pełni wykorzystując 
europejskie fundusze strukturalne, 
których zasady i procedury powinny 
zostać zharmonizowane, aby uprościć 
systemy przyznawania funduszy i zachęcić 
do udziału potencjalnych beneficjentów 
we współfinansowanych programach 
Unii. Aby to osiągnąć, państwa 
członkowskie powinny utworzyć synergię i 
osiągnąć komplementarność różnych 
dostępnych instrumentów finansowych w 
celu osiągnięcia złożonych celów strategii 
Europa 2020 na rzecz inteligentnego, 
ekologicznego rozwoju, sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, oraz bardziej 
skutecznego wspierania mikroregionów 
znajdujących się w najmniej korzystnej 
sytuacji i najbardziej narażonych grup, 
borykających się ze złożonymi, 
wielowymiarowymi trudnościami, 
ponieważ spójność nie może być 
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umieszczona po stronie kosztów, lecz daje 
siłę, uwalnia niewykorzystany potencjał, 
zmniejsza różnice strukturalne między 
krajami i regionami, zwiększa wzrost i 
poprawia konkurencyjność regionów Unii 
w zglobalizowanym świecie, stanowi 
przeciwwagę dla skutków światowego 
kryzysu gospodarczego i generuje 
społeczny kapitał Unii.

Or. en

Poprawka 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Załącznik – wytyczna 9 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 9: Poprawa wydajności
systemów kształcenia i szkolenia na 
wszystkich poziomach oraz zwiększenie 
liczby osób podejmujących studia wyższe

Wytyczna 9: Usprawnienie systemów 
kształcenia i szkolenia na wszystkich 
poziomach oraz zwiększenie liczby osób 
podejmujących studia wyższe

Or. en

Poprawka 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 9 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
poprawić rezultaty procesu kształcenia, 
państwa członkowskie powinny dobrze 
inwestować w systemy kształcenia i 
szkolenia, w szczególności w celu 
podwyższania umiejętności europejskiej 
siły roboczej i stworzenia jej warunków do 
dostosowania się do szybko zmieniających
się potrzeb nowoczesnych rynków pracy. 
Działaniami należy objąć wszystkie 
sektory (od wczesnej edukacji i edukacji 

Aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
poprawić rezultaty procesu kształcenia, 
państwa członkowskie powinny dobrze 
inwestować w systemy kształcenia i 
szkolenia, w szczególności w celu 
podwyższania umiejętności europejskiej 
siły roboczej i stworzenia jej warunków do 
dostosowania się do szybko zmieniającego
się świata pracy. Działaniami należy objąć 
wszystkie sektory, od wczesnej edukacji i 
edukacji szkolnej po szkolnictwo wyższe, 
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szkolnej po szkolnictwo wyższe, 
kształcenie i szkolenie zawodowe, a także 
szkolenie dorosłych), z uwzględnieniem 
również uczenia się nieformalnego i 
pozaformalnego. Reformy powinny 
zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, 
w szczególności pod względem 
zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Należy podjąć kroki, 
które doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie powszechna. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć otwartość i znaczenie 
systemów kształcenia i szkolenia, w 
szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby elastyczne ścieżki 
edukacyjne oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się otwarte na osoby nienależące do 
typowych grup osób uczących się, należy 
też zwiększyć odsetek osób podejmujących 
studia wyższe i ich odpowiedniki. Aby 
zmniejszyć liczbę ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

kształcenie i szkolenie zawodowe, a także 
szkolenie dorosłych, z uwzględnieniem 
również uczenia się nieformalnego i 
pozaformalnego. Reformy powinny 
zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, 
w szczególności pod względem 
zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Należy podjąć kroki, 
które doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie możliwa. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć otwartość i znaczenie 
systemów kształcenia i szkolenia, w 
szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby otwarte ścieżki edukacyjne 
także w starszym wieku oraz tworząc 
partnerstwo przedstawicieli świata edukacji 
i szkoleń oraz przedstawicieli rynku pracy. 
Zawód nauczyciela powinien stać się 
bardziej atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe 
powinno stać się otwarte na osoby 
nienależące do typowych grup osób 
uczących się, należy też zwiększyć odsetek 
osób podejmujących studia wyższe i ich 
odpowiedniki. Aby zmniejszyć liczbę ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu zawodowym, 
państwa członkowskie powinny podjąć 
wszelkie środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej. Osobom, które z różnych 
przyczyn nie mogą uczestniczyć w tych 
systemach, trzeba zagwarantować 
zabezpieczenie społeczne wykraczające 
poza zapobieganie ubóstwu. Osobom, 
które z powodu chorób i/lub 
niepełnosprawności nie mogą wykonywać 
dotychczasowej działalności zawodowej, 
należy zapewnić szczególne środki mające 
na celu szkolenie zawodowe i/lub 
przekwalifikowanie.
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Poprawka 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Należy umieścić kształcenie i badania 
w centrum strategii rozwoju Unii 
Europejskiej, podnosząc poziom i jakość 
kształcenia i szkoleń zgodnie z zasadami 
doskonałości i równości, w oparciu 
o nowy model kształcenia ukierunkowany 
na uczenie się, zapewniając powszechny 
dostęp do wysokiej jakości kształcenia 
i szkoleń oraz poprawiając rezultaty 
procesu kształcenia. Państwa
członkowskie powinny dobrze inwestować 
w systemy kształcenia i szkolenia, 
w szczególności w celu podwyższania 
umiejętności europejskiej siły roboczej 
i stworzenia jej warunków do 
dostosowania się do szybko zmieniających 
się potrzeb nowoczesnych rynków pracy. 
Działaniami należy objąć wszystkie 
sektory (od wczesnej edukacji i edukacji 
szkolnej po szkolnictwo wyższe, 
kształcenie i szkolenie zawodowe, a także 
szkolenie dorosłych), z uwzględnieniem 
również uczenia się nieformalnego 
i pozaformalnego. Reformy powinny 
zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, 
przez znaczne podniesienie poziomu 
inwestycji w badania i rozwój, 
z wykorzystaniem przeglądu siódmego 
programu ramowego oraz nowych 
prognoz finansowych, także w celu 
promowania zwiększenia szans na rynku 
pracy, uczenia się przez całe życie oraz
umiejętności w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Należy 
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nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się otwarte na osoby nienależące do 
typowych grup osób uczących się, należy 
też zwiększyć odsetek osób podejmujących 
studia wyższe i ich odpowiedniki. Aby 
zmniejszyć liczbę ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

podjąć kroki, które doprowadzą do tego, że 
mobilność edukacyjna ludzi młodych 
i nauczycieli będzie powszechna. Państwa 
członkowskie powinny zwiększyć 
otwartość i znaczenie systemów 
kształcenia i szkolenia, w szczególności 
wprowadzając w życie krajowe ramy 
kwalifikacji, które umożliwiałyby 
elastyczne ścieżki edukacyjne oraz tworząc 
partnerstwo przedstawicieli świata edukacji 
i szkoleń oraz przedstawicieli rynku pracy. 
Zawód nauczyciela powinien stać się 
bardziej atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe 
powinno stać się otwarte na osoby 
nienależące do typowych grup osób 
uczących się, należy też zwiększyć odsetek 
osób podejmujących studia wyższe i ich 
odpowiedniki. Aby zmniejszyć liczbę ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu zawodowym, 
państwa członkowskie powinny podjąć 
wszelkie środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

Or. it

Poprawka 258
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 9 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
poprawić rezultaty procesu kształcenia, 
państwa członkowskie powinny dobrze 
inwestować w systemy kształcenia i 
szkolenia, w szczególności w celu 
podwyższania umiejętności europejskiej 
siły roboczej i stworzenia jej warunków do 
dostosowania się do szybko zmieniających 
się potrzeb nowoczesnych rynków pracy. 
Działaniami należy objąć wszystkie 
sektory (od wczesnej edukacji i edukacji 

Aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
poprawić rezultaty procesu kształcenia, 
państwa członkowskie powinny dobrze 
inwestować w systemy kształcenia i 
szkolenia, w szczególności w celu 
podwyższania umiejętności europejskiej 
siły roboczej i stworzenia jej warunków do 
dostosowania się do szybko zmieniających 
się potrzeb nowoczesnych rynków pracy. 
Działaniami należy objąć wszystkie 
sektory (od wczesnej edukacji i edukacji 



AM\820832PL.doc 195/236 PE442.935v02-00

PL

szkolnej po szkolnictwo wyższe, 
kształcenie i szkolenie zawodowe, a także 
szkolenie dorosłych), z uwzględnieniem 
również uczenia się nieformalnego i 
pozaformalnego. Reformy powinny 
zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, 
w szczególności pod względem 
zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Należy podjąć kroki, 
które doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie powszechna. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć otwartość i znaczenie 
systemów kształcenia i szkolenia, w 
szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby elastyczne ścieżki 
edukacyjne oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się otwarte na osoby nienależące do 
typowych grup osób uczących się, należy 
też zwiększyć odsetek osób podejmujących 
studia wyższe i ich odpowiedniki. Aby 
zmniejszyć liczbę ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

szkolnej po szkolnictwo wyższe, 
kształcenie i szkolenie zawodowe, a także 
szkolenie dorosłych), z uwzględnieniem 
również uczenia się nieformalnego i 
pozaformalnego. Reformy powinny 
zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w ekologicznej gospodarce opartej 
na wiedzy, w szczególności pod względem 
zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. W tym kontekście 
trwały wymiar nie powinien być 
ograniczony do szkolenia w miejscach 
pracy związanych ze środowiskiem 
naturalnym, ale musi zostać włączony we 
wszystkie programy szkoleniowe na 
wszystkich szczeblach edukacji, a także 
musi stanowić warunek wstępny dla 
finansowania. Państwa członkowskie i 
partnerzy społeczni powinni wspólnie 
wypełniać obowiązki związane z 
zarządzaniem transformacją 
zapobiegawczą. Należy podjąć kroki, które 
doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie powszechna. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć otwartość i znaczenie 
systemów kształcenia i szkolenia, w 
szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby elastyczne ścieżki 
edukacyjne oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się otwarte na osoby nienależące do 
typowych grup osób uczących się, należy 
też zwiększyć odsetek osób podejmujących 
studia wyższe i ich odpowiedniki. Aby 
zmniejszyć liczbę ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
środki niezbędne do zapobiegania 
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przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

Or. en

Poprawka 259
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 9 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
poprawić rezultaty procesu kształcenia, 
państwa członkowskie powinny dobrze
inwestować w systemy kształcenia i 
szkolenia, w szczególności w celu 
podwyższania umiejętności europejskiej 
siły roboczej i stworzenia jej warunków do 
dostosowania się do szybko zmieniających 
się potrzeb nowoczesnych rynków pracy. 
Działaniami należy objąć wszystkie 
sektory (od wczesnej edukacji i edukacji 
szkolnej po szkolnictwo wyższe, 
kształcenie i szkolenie zawodowe, a także 
szkolenie dorosłych), z uwzględnieniem 
również uczenia się nieformalnego i 
pozaformalnego. Reformy powinny 
zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, 
w szczególności pod względem 
zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Należy podjąć kroki, 
które doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie powszechna. Podobnie pożądany 
byłby rozwój staży w szkolnictwie 
wyższym. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć otwartość i znaczenie systemów 
kształcenia i szkolenia, w szczególności 
wprowadzając w życie krajowe ramy 
kwalifikacji, które umożliwiałyby 
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przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się otwarte na osoby nienależące do 
typowych grup osób uczących się, należy 
też zwiększyć odsetek osób podejmujących 
studia wyższe i ich odpowiedniki. Aby 
zmniejszyć liczbę ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

elastyczne ścieżki edukacyjne, oraz 
tworząc partnerstwo przedstawicieli świata 
edukacji i szkoleń oraz przedstawicieli 
rynku pracy. Tworzenie partnerstwa z 
przedsiębiorstwami powinno być 
warunkiem udzielania pomocy publicznej 
placówkom szkolnictwa wyższego. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się otwarte na osoby nienależące do 
typowych grup osób uczących się, należy 
też zwiększyć odsetek osób podejmujących 
studia wyższe i ich odpowiedniki. Aby 
zmniejszyć liczbę ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

Or. fr

Poprawka 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
poprawić rezultaty procesu kształcenia, 
państwa członkowskie powinny dobrze 
inwestować w systemy kształcenia i 
szkolenia, w szczególności w celu 
podwyższania umiejętności europejskiej 
siły roboczej i stworzenia jej warunków do 
dostosowania się do szybko zmieniających 
się potrzeb nowoczesnych rynków pracy. 
Działaniami należy objąć wszystkie 
sektory (od wczesnej edukacji i edukacji 
szkolnej po szkolnictwo wyższe, 
kształcenie i szkolenie zawodowe, a także 
szkolenie dorosłych), z uwzględnieniem 
również uczenia się nieformalnego i 

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

pozaformalnego. Szczególny nacisk należy 
położyć na jakość edukacji oraz w 
przypadku edukacji wyższej na 
dostosowanie kierunków studiów do 
zapotrzebowania rynku pracy, aby 
ograniczyć bezrobocie wśród młodych 
absolwentów uczelni wyższych. Reformy 
powinny zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, 
w szczególności pod względem 
zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Należy podjąć kroki, 
które doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie powszechna. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć otwartość i znaczenie 
systemów kształcenia i szkolenia, w 
szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby elastyczne ścieżki 
edukacyjne oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się otwarte na osoby nienależące do 
typowych grup osób uczących się, należy 
też zwiększyć odsetek osób podejmujących 
studia wyższe i ich odpowiedniki. Aby 
zmniejszyć liczbę ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

Or. pl
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Poprawka 261
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 9 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
poprawić rezultaty procesu kształcenia, 
państwa członkowskie powinny dobrze 
inwestować w systemy kształcenia i 
szkolenia, w szczególności w celu 
podwyższania umiejętności europejskiej 
siły roboczej i stworzenia jej warunków do 
dostosowania się do szybko zmieniających 
się potrzeb nowoczesnych rynków pracy. 
Działania powinny mieć na celu 
uniknięcie segmentacji ze względu na płeć 
w dostępie do wysokiej jakości kształcenia 
i szkolenia zawodowego. Działaniami 
należy objąć wszystkie sektory (od 
wczesnej edukacji i edukacji szkolnej po 
szkolnictwo wyższe, kształcenie i 
szkolenie zawodowe, a także szkolenie 
dorosłych), z uwzględnieniem również 
uczenia się nieformalnego i 
pozaformalnego. Reformy powinny 
zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, 
w szczególności pod względem 
zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Należy podjąć kroki, 
które doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie powszechna. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć otwartość i znaczenie 
systemów kształcenia i szkolenia, w 
szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby elastyczne ścieżki 
edukacyjne oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
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typowych grup osób uczących się, należy 
też zwiększyć odsetek osób podejmujących 
studia wyższe i ich odpowiedniki. Aby
zmniejszyć liczbę ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się otwarte na osoby nienależące do 
typowych grup osób uczących się, należy 
też zwiększyć odsetek osób podejmujących 
studia wyższe i ich odpowiedniki. Aby 
zmniejszyć liczbę ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

Or. de

Poprawka 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
poprawić rezultaty procesu kształcenia, 
państwa członkowskie powinny dobrze 
inwestować w systemy kształcenia i 
szkolenia, w szczególności w celu 
podwyższania umiejętności europejskiej 
siły roboczej i stworzenia jej warunków do 
dostosowania się do szybko zmieniających 
się potrzeb nowoczesnych rynków pracy. 
Działaniami należy objąć wszystkie 
sektory (od wczesnej edukacji i edukacji 
szkolnej po szkolnictwo wyższe, 
kształcenie i szkolenie zawodowe, a także 
szkolenie dorosłych), z uwzględnieniem 
również uczenia się nieformalnego i 
pozaformalnego. Reformy powinny 
zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, 
w szczególności pod względem 

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

zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Należy podjąć kroki, 
które doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie powszechna. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć otwartość i znaczenie 
systemów kształcenia i szkolenia, w 
szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby elastyczne ścieżki 
edukacyjne oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się otwarte na osoby nienależące do 
typowych grup osób uczących się, np. 
osoby starsze, matki podejmujące 
aktywność zawodową po okresie przerwy 
w pracy z tytułu macierzyństwa, czy osoby 
niepełnosprawne, należy też zwiększyć 
odsetek osób podejmujących kształcenie w 
kierunku zdobywania umiejętności, na 
które istnieje zapotrzebowanie na rynku. 
Aby zmniejszyć liczbę ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

Or. pl

Poprawka 263
Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
poprawić rezultaty procesu kształcenia, 

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

państwa członkowskie powinny 
inwestować coraz większe środki 
w systemy kształcenia i szkolenia, 
w szczególności w celu podwyższania 
umiejętności europejskiej siły roboczej 
i stworzenia jej warunków do 
dostosowania się do szybko zmieniających 
się potrzeb nowoczesnych rynków pracy. 
Działaniami należy objąć wszystkie 
sektory (od wczesnej edukacji i edukacji 
szkolnej po szkolnictwo wyższe, 
kształcenie i szkolenie zawodowe, a także 
szkolenie dorosłych), z uwzględnieniem 
również uczenia się nieformalnego 
i pozaformalnego. Reformy, także przez 
wprowadzenie opartych na obiektywnych 
kryteriach systemów oceny osiągnięć 
pracowników dydaktycznych, powinny 
zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, 
w szczególności pod względem 
zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności 
w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Należy podjąć kroki, 
które doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie powszechna. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć otwartość i znaczenie 
systemów kształcenia i szkolenia, 
w szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby elastyczne ścieżki 
edukacyjne oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny i wymagać zdobycia większych 
kompetencji, dzięki stałym 
i systematycznym inwestycjom 
w doszkalanie. Szkolnictwo wyższe 
powinno stać się otwarte na osoby 
nienależące do typowych grup osób 
uczących się, należy też zwiększyć odsetek 
osób podejmujących studia wyższe i ich 
odpowiedniki. Aby zmniejszyć liczbę ludzi 
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młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu zawodowym, 
państwa członkowskie powinny podjąć 
wszelkie środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

Or. it

Poprawka 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 9 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
poprawić rezultaty procesu kształcenia, 
państwa członkowskie powinny unikać 
cięć budżetowych i dobrze inwestować w 
systemy kształcenia i szkolenia, w 
szczególności w celu podwyższania 
umiejętności europejskiej siły roboczej i 
stworzenia jej warunków do dostosowania 
się do szybko zmieniających się potrzeb 
nowoczesnych rynków pracy. Działaniami 
należy objąć wszystkie sektory (od 
wczesnej edukacji i edukacji szkolnej po 
szkolnictwo wyższe, kształcenie i 
szkolenie zawodowe, a także szkolenie 
dorosłych), z uwzględnieniem również 
uczenia się nieformalnego i 
pozaformalnego. Reformy powinny 
zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, 
w szczególności pod względem 
zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Należy podjąć kroki, 
które doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie powszechna. Państwa członkowskie 
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systemów kształcenia i szkolenia, w 
szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby elastyczne ścieżki 
edukacyjne oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się otwarte na osoby nienależące do 
typowych grup osób uczących się, należy 
też zwiększyć odsetek osób podejmujących 
studia wyższe i ich odpowiedniki. Aby 
zmniejszyć liczbę ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

powinny zwiększyć otwartość i znaczenie 
systemów kształcenia i szkolenia, w 
szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby elastyczne ścieżki 
edukacyjne oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się otwarte na osoby nienależące do 
typowych grup osób uczących się, należy 
też zwiększyć odsetek osób podejmujących 
studia wyższe i ich odpowiedniki. Aby 
zmniejszyć liczbę ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej.

Or. en

Poprawka 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 9 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie będą określać 
swoje cele krajowe ograniczenia 
wskaźnika przerywania nauki do 10% do
2014 r., z jednoczesnym zwiększeniem 
odsetka osób w wieku 30–34 lat 
posiadających wyższe wykształcenie do co 
najmniej 40% do 2014 r. Należy podjąć 
odpowiednie działania w celu 
dopilnowania, aby w perspektywie 
średnio- i długoterminowej wszyscy mogli 
uczestniczyć w społeczeństwie oraz aby 
Międzynarodowa Standardowa 
Klasyfikacja Edukacji 3 (ISCED3) była w 
zasięgu każdego.
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Or. en

Poprawka 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 9 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Poprawka 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 9 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wymiernym celem UE, na podstawie 
którego państwa członkowskie będą 
określać swoje cele krajowe, jest 
ograniczenie wskaźnika przerywania nauki 
do 10% oraz zwiększenie do 2014 r. 
odsetka osób w wieku 30–34 lat 
posiadających wyższe wykształcenie do co 
najmniej 40%.

Or. en

Poprawka 268
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – tytuł 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wytyczna 10: Promowanie włączenia 
społecznego i zwalczanie ubóstwa

 Wytyczna 10: Promowanie włączenia 
społecznego i zwalczanie ubóstwa, w 
szczególności za sprawą integracji na 
rynku pracy

Or. en

Poprawka 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 10: Promowanie włączenia 
społecznego i zwalczanie ubóstwa

Wytyczna 10: Zwalczanie ubóstwa i 
promowanie włączenia społecznego i 
ochrony socjalnej

Or. en

Poprawka 270
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit -pierwszy (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustalą swoje cele 
krajowe w taki sposób, by zredukować o 
25% liczbę Europejczyków żyjących 
poniżej krajowych granic ubóstwa, co 
pozwoli wydźwignąć z ubóstwa ponad 20 
mln ludzi, w szczególności za pomocą 
środków z zakresu polityki zatrudnienia i 
kształcenia.

Or. en
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Poprawka 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne,

Aby osiągnąć ten cel, państwa 
członkowskie powinny podjąć wzmożone 
wysiłki w celu zwalczania ubóstwa, w tym 
ubóstwa występującego wśród osób 
mających pracę. Starania powinny być 
nastawione na promowanie pełnego i 
samodzielnie określonego uczestnictwa w 
polityce, społeczeństwie, kulturze i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans oraz 
dostępu do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), wymagającym utrzymania i 
urzeczywistnienia w szczególności w 
dziedzinie służby zdrowia zwłaszcza w 
obszarze społecznym, pośrednictwa pracy i 
zdrowia oraz w kwestiach związanych z 
budżetem. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić aktywne i skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia dochodu 
pozwalającego uniknąć ubóstwa i dostępu 
do opieki zdrowotnej – zapewniając tym 
samym spójność społeczną. Systemy 
świadczeń powinny kłaść nacisk na 
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dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

zabezpieczenie dochodów w okresach 
zmiany zatrudnienia i ograniczanie 
ubóstwa, przede wszystkim w grupach 
najbardziej narażonych na wykluczenie 
społeczne, takich jak mniejszości, osoby 
niepełnosprawne, dzieci i młodzież, starsze 
kobiety i mężczyźni, migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny uzgodnić 
zobowiązanie UE dotyczące zwalczenia 
bezdomności do 2015 r. i zagwarantować, 
że państwa członkowskie opracują 
zintegrowane środki polityczne mające na 
celu zagwarantowanie dostępu do dobrej 
jakości mieszkań w przystępnej cenie z 
wystarczającym zaopatrzeniem w energię 
dla wszystkich. Rada powinna uzgodnić 
cel UE dotyczący systemów płac 
minimalnych i podlegających składkom 
systemów dochodów zastępczych, który 
powinien przynieść wsparcie dochodu w 
wysokości przynajmniej 60% krajowej 
mediany wyrównanego dochodu oraz 
określić harmonogram dotyczący 
realizacji tego celu we wszystkich 
państwach członkowskich W odniesieniu 
do zwalczania ubóstwa dzieci w Unii 
Europejskiej państwa członkowskie 
powinny zobowiązać się do zmniejszenia 
ubóstwa dzieci o 50% do 2012 r., przy 
czym redukcję taką należy mierzyć nie 
tylko w oparciu o wskaźniki gospodarcze, 
oraz przeznaczyć wystarczające środki na 
osiągnięcie tego celu. Faktu, że dziecko, 
zwłaszcza w przypadku samotnych 
rodziców, stanowi czynnik ryzyka, jeśli 
chodzi o popadnięcie w ubóstwo, nie da 
się pogodzić z celami Unii Europejskiej. 
Należy chronić takich rodziców przed tym 
ryzykiem przy pomocy bezpłatnej opieki 
nad dziećmi, pomocy społecznej i 
dostosowanego do potrzeb wsparcia 
organów pośrednictwa pracy. Państwa 
członkowskie powinny również aktywnie 
promować gospodarkę społeczną i 
innowacje społeczne ukierunkowane na 
różne zagrożenia społeczne w toku życia, 
zwłaszcza na rzecz wspierania osób w 
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trudnej sytuacji.

Or. de

Poprawka 272
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby osiągnąć ten cel, państwa 
członkowskie powinny dołożyć starań w 
zakresie ograniczania ubóstwa, w tym 
ubóstwa osób pracujących, promowania
pełnego uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, do czego należy wykorzystać 
Europejski Fundusz Społeczny. Należy 
zagwarantować ochronę równych szans
oraz dostępu do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. W celu zwalczania wykluczenia 
społecznego, umożliwienia obywatelom 
odgrywania aktywnej roli w 
społeczeństwie i promowania aktywności 
zawodowej należy dodatkowo wzmocnić 
systemy zabezpieczenia społecznego i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości i perspektywy 
zawodowe na różnych etapach życia i 
chronić ludzi przed ryzykiem wyłączenia 
oraz służyć wsparciem, w szczególności 
dla osób znajdujących się najdalej od 
rynku pracy w znalezieniu dobrej pracy. 
W związku z tym dla osób, które zostały 
wykluczone z rynku pracy z uwagi na brak 
szkolenia, należy stworzyć skuteczne 
podejścia w ramach aktywnej polityki 
rynku pracy. Jednocześnie systemy
zabezpieczenia społecznego i systemy 
emerytalne należy zmodernizować, aby 
można je było w pełni wykorzystać do 
zapewnienia odpowiedniego wsparcia 
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i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

dochodu, umożliwienia udziału w życiu 
społecznym i dostępu do opieki 
zdrowotnej, chroniąc również finansową 
trwałość tych systemów. Systemy 
świadczeń powinny gwarantować
zabezpieczenie dochodów w okresach 
zmiany zatrudnienia i ograniczać ubóstwo, 
przede wszystkim w grupach najbardziej 
narażonych na wykluczenie społeczne, 
takich jak rodzice samotnie wychowujący 
dzieci, mniejszości, osoby 
niepełnosprawne, dzieci i młodzież, starsze 
kobiety i mężczyźni, legalni migranci i
bezdomni. Państwa członkowskie 
angażują się zwłaszcza w zwalczanie 
ubóstwa dzieci poprzez właściwe środki, 
tak aby dzieci nie napotykały przeszkód w 
rozwoju osobistym ani nie znajdowały się 
w gorszej sytuacji, zaczynając życie 
zawodowe, ze względu na przeszkody w 
ich rozwoju spowodowane ubóstwem. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji oraz skutecznie 
wdrażać przyjęte środki na rzecz 
zwalczania dyskryminacji. 

Or. en

Poprawka 273
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby 
określić konkretne cele dotyczące 
zwalczania ubóstwa, należy jasno określić 
sposoby jego „pomiaru”. Standardowa 
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wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

definicja, zgodnie z którą wyznacznikiem 
ubóstwa są zarobki na poziomie 60% 
średniego dochodu, musi zostać 
doprecyzowana. Ubóstwo nie może być 
określane za pomocą takiego 
jednowymiarowego wskaźnika. Ubóstwo 
ma o wiele więcej wymiarów takich jak to, 
czy dana osoba ma własny dom, majątek, 
pokrywa koszty życia lub czy ma długi. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. W związku z tym solidarność 
pokoleń i różnych kultur musi stanowić 
podstawę europejskiej polityki. Systemy 
zabezpieczenia społecznego i systemy 
emerytalne należy zmodernizować, aby 
można je było w pełni wykorzystać do 
zapewnienia odpowiedniego wsparcia 
dochodu i dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Modernizacja 
systemów zabezpieczenia społecznego 
wymaga odpowiedniego nadzoru i pracy 
na rzecz urzeczywistnienia społecznej 
gospodarki rynkowej. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
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dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

Or. nl

Poprawka 274
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Szczególną uwagę państwa członkowskie 
powinny poświęcić rosnącej grupie 
ubogich osób pracujących. przy pełnym 
wykorzystaniu Europejskiego Funduszu 
Społecznego Działania powinny również 
koncentrować się na zapewnianiu równych 
szans, w tym przez dostęp do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług i 
usług publicznych (m.in. usług 
internetowych zgodnie z wytyczną 4.), w 
szczególności służby zdrowia. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
skuteczne środki antydyskryminacyjne. 
Podobnie, w celu zwalczania wykluczenia 
społecznego, wzmocnienia pozycji
obywateli i promowania aktywności 
zawodowej, należy wzmocnić systemy 
zabezpieczenia społecznego, uczenia się 
przez całe życie i politykę aktywnego 
włączenia, aby otwierać możliwości na 
różnych etapach życia i chronić ludzi przed 
ryzykiem wyłączenia. Ludzi ze środowisk 
imigracyjnych należy lepiej zintegrować z 
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dochodu i dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

rynkiem pracy i społeczeństwem, między 
innymi po to, by wspierać spójność 
społeczną. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

Or. de

Poprawka 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
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wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Dla celów skuteczniejszego zabezpieczenia 
dochodów na poszczególnych etapach 
życia państwa członkowskie powinny 
zapewnić istnienie minimalnego dochodu 
w odpowiedniej wysokości, co najmniej 
przekraczającej próg ubóstwa, w 
poszanowaniu stosowanych praktyk, 
układów zbiorowych pracy i 
ustawodawstwa państw członkowskich.
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

Or. fr
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Poprawka 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia oraz udzielać wsparcia, 
szczególnie osobom znajdującym się 
najdalej od rynku pracy, w celu 
znalezienia godnej pracy. W związku z tym 
konieczne jest tworzenie w państwach 
członkowskich systemów minimalnego 
wynagrodzenia zgodnie z różnymi 
praktykami, porozumieniami zbiorowymi i 
prawami krajowymi, które to systemy będą 
reprezentować 60% średniego dochodu 
krajowego i minimalne standardy 
socjalne, jak również jasne cele 
ograniczania ubóstwa, w szczególności 
ubóstwa dzieci, oraz konkretne cele 
dotyczące godnej pracy i systemów 
zabezpieczenia społecznego. Systemy 
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dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

ubezpieczenia od bezrobocia należy 
przekształcać na systemy ubezpieczenia 
pracowniczego poprzez zapewnianie 
pracy, ponownego szkolenia lub 
możliwości wykonywania działania 
użyteczności publicznej każdej osobie 
bezrobotnej. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

Or. en

Poprawka 277
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
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przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
także czuwać nad tym, aby służby 
publiczne – czy to ustnie, czy pisemnie –
udzielały jasnych i pełnych informacji, a 
ewentualnej odmowie przyznania danego 
prawa towarzyszyło uzasadnienie wraz ze 
wskazaniem możliwych sposobów 
odwołania się od decyzji odmownej przez 
osobę zainteresowaną. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
skuteczne środki antydyskryminacyjne. 
Podobnie, w celu zwalczania wykluczenia 
społecznego, wzmocnienia pozycji 
obywateli i promowania aktywności 
zawodowej, należy wzmocnić systemy 
zabezpieczenia społecznego, uczenia się 
przez całe życie i politykę aktywnego 
włączenia, aby otwierać możliwości na 
różnych etapach życia i chronić ludzi przed 
ryzykiem wyłączenia. Systemy 
zabezpieczenia społecznego i systemy 
emerytalne należy zmodernizować, aby 
można je było w pełni wykorzystać do 
zapewnienia odpowiedniego wsparcia 
dochodu i dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

Or. fr
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Poprawka 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie 
i gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie 
z wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli 
i promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie 
i politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu 
i dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa i zwiększania 
włączenia społecznego powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie 
i gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie 
z wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli 
i promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie 
i politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, dostosować do nowych 
form zatrudnienia charakteryzujących się 
elastycznością i brakiem ciągłości oraz 
uzupełnić powszechnymi systemami 
gwarantowanego dochodu minimalnego, 
możliwymi do koordynowania również na 
podstawie dyrektywy ramowej określającej 
kryteria dostępu, warunki przyznania 
i uzgodnione środki towarzyszące, 
zdolnymi do zapewnienia odpowiedniego 
wsparcia dochodu i uprzywilejowanego 
dostępu do usług świadczonych w interesie 
ogólnym, takich jak opieka zdrowotna 
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dzieci i młodzież, starsze kobiety 
i mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

i szkolenia – zapewniając tym samym 
spójność społeczną i możliwość dostępu do 
rynku pracy – jednocześnie zachowując 
ich trwałość finansową. Systemy 
świadczeń powinny kłaść nacisk na 
zabezpieczenie dochodów w okresach 
zmiany zatrudnienia i ograniczanie 
ubóstwa, przede wszystkim w grupach 
najbardziej narażonych na wykluczenie 
społeczne, takich jak rodzice samotnie 
wychowujący dzieci, mniejszości, osoby 
niepełnosprawne, dzieci i młodzież, starsze 
kobiety i mężczyźni, legalni migranci 
i bezdomni. Państwa członkowskie 
powinny również aktywnie promować 
gospodarkę społeczną i innowacje 
społeczne na rzecz wspierania osób 
w trudnej sytuacji.

Or. it

Poprawka 279
Siiri Oviir

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 

Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego wciąż jest wyzwaniem o 
podstawowym znaczeniu. W celu realizacji 
tego celu konieczne jest stworzenie 
możliwości uczestniczenia w rynku pracy 
lub powrotu do niego wszystkich grup 
społecznych, bez względu na obszar czy 
poziom wykształcenia. Podstawowe 
znaczenie ma osiągnięcie równowagi 
między zapewnianiem ludziom 
wystarczającego poczucia bezpieczeństwa 
a utrzymywaniem ich motywacji do pracy 
i uzyskiwania dochodu. Starania państw 
członkowskich w zakresie ograniczania 
ubóstwa powinny być nastawione na 
promowanie pełnego uczestnictwa w 
społeczeństwie i gospodarce oraz 
poszerzania możliwości zatrudnienia, przy 
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promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni.
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

pełnym wykorzystaniu Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Działania powinny 
również koncentrować się na zapewnianiu 
równych szans, w tym przez dostęp do 
niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług i usług publicznych (m.in. usług 
internetowych zgodnie z wytyczną 4.), w 
szczególności służby zdrowia. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
skuteczne środki antydyskryminacyjne. 
Podobnie, w celu zwalczania wykluczenia 
społecznego, wzmocnienia pozycji 
obywateli i promowania aktywności 
zawodowej, należy wzmocnić systemy 
zabezpieczenia społecznego, uczenia się 
przez całe życie i politykę aktywnego 
włączenia, aby otwierać możliwości na 
różnych etapach życia i chronić ludzi przed 
ryzykiem wyłączenia. Systemy 
zabezpieczenia społecznego i systemy 
emerytalne należy zmodernizować, aby 
można je było w pełni wykorzystać do 
zapewnienia odpowiedniego wsparcia 
dochodu i dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni.
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

Or. et
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Poprawka 280
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 

Aby osiągnąć ten cel, państwa 
członkowskie powinny dołożyć starań na 
rzecz ograniczania ubóstwa, w tym 
ubóstwa osób pracujących, promowania
pełnego uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz zwiększania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego;
należy przy tym zapewnić równość szans i 
dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej wartości usług i usług 
publicznych (m.in. usług internetowych 
zgodnie z wytyczną 4.), w szczególności 
służby zdrowia. Państwa członkowskie 
powinny wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
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dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

Or. de

Poprawka 281
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia z godnym wynagrodzeniem, 
co zapewni samodzielność pracownika, 
przy pełnym wykorzystaniu europejskich 
funduszy strukturalnych. Działania 
powinny również koncentrować się na 
zapewnianiu równych szans, w tym przez 
dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia, z zapewnieniem ich dostępności 
także dla słabszych grup społecznych lub 
grup znajdujących się trudnej sytuacji. 
Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
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zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

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

Or. el

Poprawka 282
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 

Aby osiągnąć ten cel, państwa 
członkowskie powinny dołożyć starań w 
zakresie ograniczania ubóstwa, w tym 
ubóstwa osób pracujących, promowania
pełnego uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, do czego należy wykorzystać 
Europejski Fundusz Społeczny. Należy 
zagwarantować zwiększenie równych 
szans oraz dostępu do niedrogich, trwałych 
oraz wysokiej jakości usług i usług 
publicznych (m.in. usług internetowych 
zgodnie z wytyczną 4.), w szczególności 
służby zdrowia. W celu zwalczania 
wykluczenia społecznego, umożliwienia 
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antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego,
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej,
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

obywatelom odgrywania aktywnej roli w 
społeczeństwie i promowania aktywności 
zawodowej należy dodatkowo wzmocnić 
systemy zabezpieczenia społecznego i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości i perspektywy 
zawodowe na różnych etapach życia i 
chronić ludzi przed ryzykiem wyłączenia 
oraz służyć wsparciem, w szczególności 
dla osób znajdujących się najdalej od 
rynku pracy w znalezieniu dobrej pracy. 
Jednocześnie systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu, 
umożliwienia udziału w życiu społecznym
i dostępu do opieki zdrowotnej, chroniąc 
również finansową trwałość tych 
systemów. Systemy świadczeń powinny 
gwarantować zabezpieczenie dochodów w 
okresach zmiany zatrudnienia i ograniczać 
ubóstwo, przede wszystkim w grupach 
najbardziej narażonych na wykluczenie 
społeczne, takich jak rodzice samotnie 
wychowujący dzieci, mniejszości, osoby 
niepełnosprawne, dzieci i młodzież, starsze 
kobiety i mężczyźni, legalni migranci i 
bezdomni. Państwa członkowskie 
angażują się zwłaszcza w zwalczanie 
ubóstwa dzieci poprzez właściwe środki, 
tak aby dzieci nie napotykały przeszkód w 
rozwoju osobistym ani nie znajdowały się 
w gorszej sytuacji, zaczynając życie 
zawodowe, ze względu na przeszkody w 
ich rozwoju spowodowane ubóstwem. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji oraz skutecznie 
wdrażać przyjęte środki na rzecz 
zwalczania dyskryminacji.

Or. en
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Poprawka 283
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, usprawnienie sieci opieki 
społecznej poprzez nadanie biernej 
polityce zatrudnienia bardziej 
dynamicznego charakteru, przy pełnym 
wykorzystaniu Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Działania powinny również 
koncentrować się na zapewnianiu równych 
szans, w tym przez dostęp do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług i 
usług publicznych (m.in. usług 
internetowych zgodnie z wytyczną 4.), w 
szczególności służby zdrowia. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
skuteczne środki antydyskryminacyjne. 
Podobnie, w celu zwalczania wykluczenia 
społecznego, wzmocnienia pozycji 
obywateli i promowania aktywności 
zawodowej, należy wzmocnić systemy 
zabezpieczenia społecznego, uczenia się 
przez całe życie i politykę aktywnego 
włączenia, aby otwierać możliwości na 
różnych etapach życia i chronić ludzi przed 
ryzykiem wyłączenia. Systemy 
zabezpieczenia społecznego i systemy 
emerytalne należy zmodernizować, aby 
można je było w pełni wykorzystać do 
zapewnienia odpowiedniego wsparcia 
dochodu i dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
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dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

Or. el

Poprawka 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Szczególnie ważne jest 
zapewnienie równego dostępu do edukacji 
dzieciom z ubogich rodzin i zapewnienie 
im równych szans, przez co zapobiegnie 
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odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

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

Or. pl

Poprawka 285
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
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zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji. Podczas 
zwiększania trwałości finansów 
publicznych państwa członkowskie 
powinny zwracać szczególną uwagę na 
pozytywny wpływ, jaki zwiększanie 
spójności społecznej ma na krajowe 
budżety. Zmniejszone ubóstwo i 
zwiększona aktywność zawodowa 
prowadzą do zmniejszenia wydatków 
socjalnych i zwiększenia dochodów 
podatkowych.

Or. en
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Poprawka 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie godnej pracy i 
warunków życia, pełnego uczestnictwa w 
społeczeństwie i gospodarce oraz 
poszerzania możliwości zatrudnienia, przy 
pełnym wykorzystaniu Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Działania powinny 
również koncentrować się na zapewnianiu 
równych szans, w tym przez dostęp do 
niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług i usług publicznych (m.in. usług 
internetowych zgodnie z wytyczną 4.), w 
szczególności w obszarze społecznym, 
obszarze zatrudnienia, zdrowia i 
mieszkalnictwa. Państwa członkowskie 
powinny wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
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dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, migranci, osoby 
niepełnosprawne, dzieci i młodzież, starsze 
kobiety i mężczyźni, legalni migranci i 
bezdomni. Państwa członkowskie powinny 
również aktywnie promować gospodarkę 
społeczną i innowacje społeczne na rzecz 
wspierania osób w trudnej sytuacji. 
Państwa członkowskie powinny 
gwarantować wysokie minimalne 
standardy jakości pracy, aby zwalczyć 
ubóstwo wśród osób zatrudnionych.

Or. en

Poprawka 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Podczas obliczania wskaźnika funduszy 
własnych należy przestrzegać zasady, 
zgodnie z którą konsolidacja gospodarstw 
domowych nie wyklucza wykorzystania 
środków z Europejskiego Fundusz 
Spójności. Działania powinny również 
koncentrować się na zapewnianiu równych 
szans, w tym przez dostęp do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług i 
usług publicznych (m.in. usług 
internetowych zgodnie z wytyczną 4.), w 
szczególności służby zdrowia. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
skuteczne środki antydyskryminacyjne. 
Podobnie, w celu zwalczania wykluczenia 
społecznego, wzmocnienia pozycji 
obywateli i promowania aktywności 
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wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

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

Or. en

Poprawka 288
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
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przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji oraz skutecznie 
wdrażać przyjęte ustawodawstwa z 
zakresu zwalczania dyskryminacji.

Or. en

Poprawka 289
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości, z uwzględnieniem 
różnych potrzeb i obowiązków, na różnych 
etapach życia i chronić ludzi przed 
ryzykiem wyłączenia. Systemy 
zabezpieczenia społecznego i systemy 
emerytalne należy zmodernizować, aby 
można je było w pełni wykorzystać do 
zapewnienia odpowiedniego wsparcia 
dochodu i dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
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osób w trudnej sytuacji. i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

Or. en

Poprawka 290
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zadanie systemów zabezpieczenia 
społecznego nie może ograniczać się 
wyłącznie do zwalczania ubóstwa. Muszą 
one utrzymywać swoją zdolność do 
zapewniania ochrony socjalnej, integracji 
społecznej i wsparcia.
Należy zagwarantować świadczenie 
niezbędnych usług socjalnych mających 
na celu wsparcie integracji osób 
niezdolnych do uczestniczenia w rynku 
pracy i przyczyniać się do likwidowania 
ubóstwa, z jednoczesnym zapewnianiem 
odpowiednich poziomów minimalnego 
dochodu. 

Or. en

Poprawka 291
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wzmocnić i zmodernizować 
systemy zabezpieczenia społecznego, w 
tym system emerytalny i system opieki 
zdrowotnej, zapewniając ich dostosowanie 
do potrzeb społecznych, stabilność 
finansową i zdolność reagowania na 
zmieniające się potrzeby, z jednoczesnym 
zagwarantowaniem każdej osobie w 
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Europie odpowiedniej ochrony przed 
problemami socjalnymi takimi jak 
problemy zdrowotne, bezrobocie i 
ubóstwo.
Państwa członkowskie powinny usprawnić 
ochronę socjalną określoną w umową 
krótkoterminowych, które w szczególności 
mają wpływ na kobiety, a zwłaszcza 
kobiety ciężarne.

Or. en

Poprawka 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wymiernym celem UE, na podstawie 
którego państwa członkowskie będą 
określać swoje cele krajowe, jest 
zwalczanie ubóstwa, którego pierwszym 
krokiem powinno być ograniczenie liczby 
mieszkańców Unii Europejskiej żyjących 
poniżej krajowej granicy ubóstwa o 50%
do 2015 r.

Or. de

Poprawka 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit drugi a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają cele 
dotyczące ograniczenia liczby 
pracowników o niewystarczających 
dochodach oraz liczby pracowników 
uzyskujących dochody na granicy 
ubóstwa.
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Or. en

Poprawka 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 10 – akapit drugi b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczną 10. należy postrzegać jako 
pierwszy krok ku przyszłej wytycznej 
dotyczącej włączenia społecznego oraz ku 
poszerzeniu podstaw traktatu dla 
kolejnych kompleksowych wytycznych 
dotyczących gospodarki, zatrudnienia i 
aspektów społecznych.

Or. en


