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Poprawka 1
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że prognozy 
demograficzne dotyczące odsetka osób w 
wieku emerytalnym wskazują na rosnącą 
polaryzację między regionami, w wyniku 
której do 2020 r. w 40 regionach wskaźnik 
ten będzie na poziomie co najmniej 25% 
wyższym niż średnia UE, co będzie 
stanowić poważne wyzwanie w zakresie 
opieki nad osobami starszymi, 
odpowiedniego doboru i wyszkolenia 
personelu, a także w zakresie wielu innych 
kwestii społecznych;

1. zwraca uwagę, że prognozy 
demograficzne dotyczące odsetka osób w 
wieku emerytalnym wskazują na rosnącą 
polaryzację między regionami, w wyniku 
której do 2020 r. w 40 regionach wskaźnik 
ten będzie na poziomie co najmniej 25% 
wyższym niż średnia UE, co będzie 
stanowić poważne wyzwanie w zakresie 
opieki nad osobami starszymi, 
odpowiedniego doboru i wyszkolenia 
personelu, a także w zakresie wielu innych 
kwestii społecznych; zauważa, że badania 
i analizy dotyczące regionów, w których 
obserwuje się odpływ ludności netto 
połączony z wysokim poziomem 
bezrobocia, pokazują, że wyjeżdża nawet o 
25% więcej młodych kobiet niż mężczyzn i 
że jest to głównie spowodowane 
dyskryminacją młodych kobiet w zakresie 
dostępu do dobrych miejsc szkoleniowych, 
zatrudnienia i możliwości rozwoju 
zawodowego;

Or. en

Poprawka 2
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że prognozy
demograficzne dotyczące odsetka osób w 

1. zwraca uwagę, że prognozy 
demograficzne dotyczące odsetka osób w 
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wieku emerytalnym wskazują na rosnącą 
polaryzację między regionami, w wyniku 
której do 2020 r. w 40 regionach wskaźnik 
ten będzie na poziomie co najmniej 25% 
wyższym niż średnia UE, co będzie 
stanowić poważne wyzwanie w zakresie 
opieki nad osobami starszymi, 
odpowiedniego doboru i wyszkolenia 
personelu, a także w zakresie wielu innych 
kwestii społecznych;

wieku emerytalnym wskazują na rosnącą 
polaryzację między regionami, w wyniku 
której do 2020 r. w 40 regionach wskaźnik 
ten będzie na poziomie co najmniej 25% 
wyższym niż średnia UE, co będzie 
stanowić – obok systemów emerytalnych i 
systemów opieki zdrowotnej – poważne 
wyzwanie w zakresie opieki nad osobami 
starszymi, odpowiedniego doboru 
i wyszkolenia personelu, a także w zakresie 
wielu innych kwestii społecznych;

Or. en

Poprawka 3
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że starzenie się 
społeczeństwa europejskiego wiąże się ze 
znaczącymi różnicami między regionami i 
różnorodne realia lokalne nie są w pełni 
odzwierciedlone w krajowych danych 
dotyczących zmian demograficznych, co 
czasem utrudnia określenie potrzeb 
infrastrukturalnych i koniecznych 
transferów środków finansowych z 
zasobów rządów centralnych; zwraca się 
do Komisji o wniesienie wkładu na rzecz 
poprawy jakości i wiarygodności danych 
statystycznych dotyczących trendów 
demograficznych;

Or. fr

Poprawka 4
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że zwiększenie średniej 
długości życia to czynnik pozytywny, który 
powinien być w ten sposób postrzegany; 
dlatego wzywa UE do dopilnowania, aby 
państwa członkowskie zagwarantowały, że 
emeryci – zwłaszcza ci zagrożeni 
ubóstwem, niemogący sobie pozwolić na 
miejsce do zamieszkania ani niezdolni do 
samodzielnej opieki – nie popadali w 
ubóstwo i do końca mogli żyć godnie;

Or. en

Poprawka 5
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. uznaje jednak, że migracja – w 
szczególności do regionów, w których 
obserwuje się odpływ ludności netto –
umożliwia powstrzymanie negatywnych 
skutków zmian demograficznych, i w 
związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do uznania integracji 
społecznej migrantów za środek polityczny 
ważny ze strategicznego punktu widzenia;

Or. en

Poprawka 6
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że zwiększenie średniej 
długości życia oraz zmniejszenie poziomu 
płodności i migracji poskutkowały 
zmianami demograficznymi 
charakteryzującymi się znacznym 
zróżnicowaniem terytorialnym w całej 
Europie, a także ogromnymi różnicami 
między państwami członkowskimi, między 
regionami i między miastami, czasami 
także w obrębie poszczególnych miast;

Or. en

Poprawka 7
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że niedawny kryzys 
gospodarczy i finansowy pogorszył 
sytuację w zakresie trendów 
demograficznych w Europie, co sprawia, 
że trudniej jest znaleźć rozwiązanie 
omawianego problemu;

Or. en

Poprawka 8
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1c. zauważa, że zajęcie się kwestią zmian 
demograficznych będzie ważne dla 
osiągnięcia celów strategii UE 2020 r. na 
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rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu; w tym kontekście starzenie 
się społeczeństwa należy postrzegać jako 
szansę, a nie jako obciążenie, przy czym 
fundusze strukturalne powinny oferować 
możliwości państwom członkowskim, 
regionom i miastom;

Or. en

Poprawka 9
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1d. podkreśla, że zmiany demograficzne, 
szczególnie starzenie się społeczeństwa, 
mają wyraźny wpływ na oferowaną 
infrastrukturę społeczną, taką jak systemy 
emerytalne, opieka pielęgniarska i opieka 
zdrowotna, przy czym władze regionalne 
muszą zaspokajać zmieniające się 
potrzeby poszczególnych grup ludności;

Or. en

Poprawka 10
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że, aby sprostać wspomnianym 
wyzwaniom w sposób bardziej skuteczny, 
wskaźniki zmian demograficznych, a co 
najważniejsze odsetek osób w wieku 
emerytalnym, powinny uzupełniać PKB, 
który jest najlepszym obecnie dostępnym 

2. uważa, że aby sprostać wspomnianym 
wyzwaniom w sposób bardziej skuteczny, 
PKB – który jest najlepszym obecnie 
dostępnym miernikiem – powinien być 
uzupełniany o wskaźniki zmian 
demograficznych wraz ze wskaźnikami 
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wskaźnikiem, stając się kryteriami 
przyznawania środków finansowych 
w ramach przyszłej polityki spójności UE;

społecznymi jako kryteriami przyznawania 
środków finansowych w ramach przyszłej 
polityki spójności UE;

Or. en

Poprawka 11
Kinga Göncz, Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że, aby sprostać wspomnianym
wyzwaniom w sposób bardziej skuteczny, 
wskaźniki zmian demograficznych, a co 
najważniejsze odsetek osób w wieku 
emerytalnym, powinny uzupełniać PKB, 
który jest najlepszym obecnie dostępnym 
wskaźnikiem, stając się kryteriami 
przyznawania środków finansowych 
w ramach przyszłej polityki spójności UE;

2. uważa, że aby sprostać stojącym przed 
Europą wyzwaniom w sposób bardziej 
skuteczny, wskaźniki zmian 
demograficznych, a co najważniejsze 
odsetek osób w wieku emerytalnym, wśród 
wielu innych ważnych wskaźników 
wymienionych w opinii komisji EMPL 
dotyczącej sprawozdania w sprawie 
wyjścia poza PKB – pomiar postępu w 
zmieniającym się świecie 
(2010/2088(INI), powinny stanowić 
uzupełnienie PKB, stając się kryteriami 
przyznawania środków finansowych 
w ramach przyszłej polityki spójności UE;

Or. en

Poprawka 12
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. ocenia, że zmiany demograficzne mają 
poważne skutki we wszystkich regionach, 
co wymaga zróżnicowanych strategii 
dostosowawczych w zależności od tego, 
czy jest to region, do którego napływa 
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wielu imigrantów, czy też region 
wyludniający się; uważa, że jakość życia w 
regionach wyludniających się, głównie na 
obszarach wiejskich, definiuje się w inny 
sposób niż w regionach 
charakteryzujących się przyrostem 
ludności, dlatego też konieczne są 
odmienne strategie wsparcia;

Or. fr

Poprawka 13
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny należy uznać za zasadnicze 
źródło wsparcia udzielanego na 
finansowanie możliwości szkolenia w celu 
zwiększenia zatrudnienia, reorientacji 
ścieżki zawodowej i integracji społecznej 
kobiet, młodych ludzi i osób starszych; 
wzywa do korzystania z pełnego 
potencjału EFS w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 14
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie 
Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
polityki spójności i domaga się 
opracowania zintegrowanych programów 
na szczeblu regionalnym, aby poprawić 

3. stwierdza, że wszystkie regiony, w tym 
również regiony wyludniające się, 
posiadają szczególny potencjał w 
rozmaitych dziedzinach; wzywa państwa 
członkowskie, aby w ramach dostępnego 
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współdziałanie EFRR i EFS oraz WPR i 
skoncentrować się na osiągnięciu wyników 
w zakresie konkurencyjności, zatrudnienia 
oraz innych celów strategii Europa 2020; 
domaga się, aby polityka spójności była 
uzależniona od wyników, a także, aby 
określone zostały wymierne cele i 
wskaźniki wyników, co umożliwi stałą 
ocenę;

im zestawu środków nadały priorytet 
strategiom, które umożliwiają takim 
regionom pełne wykorzystanie własnego 
potencjału w zakresie rozwoju, ponieważ 
doświadczenie pokazuje, że może to 
pobudzić lokalne i regionalne podmioty 
gospodarcze i społeczne, a tym samym 
ponownie zwiększyć atrakcyjność 
regionów wyludniających się i odwrócić 
migracyjne tendencje; zwraca uwagę na 
znaczenie w tym kontekście Europejskiego 
Funduszu Społecznego i domaga się 
opracowania zintegrowanych programów 
na szczeblu regionalnym, aby poprawić 
współdziałanie EFRR i EFS oraz WPR i 
skoncentrować się na osiągnięciu wyników 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
eliminacji ubóstwa, konkurencyjności, 
zatrudnienia oraz innych celów strategii 
Europa 2020; domaga się, aby polityka 
spójności była uzależniona od wyników, 
a także, aby określone zostały wymierne 
cele i wskaźniki wyników, co umożliwi 
stałą ocenę;

Or. en

Poprawka 15
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie 
Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
polityki spójności i domaga się 
opracowania zintegrowanych programów 
na szczeblu regionalnym, aby poprawić 
współdziałanie EFRR i EFS oraz WPR i 
skoncentrować się na osiągnięciu wyników 
w zakresie konkurencyjności, zatrudnienia 
oraz innych celów strategii Europa 2020; 
domaga się, aby polityka spójności była 
uzależniona od wyników, a także, aby 

3. zwraca uwagę na znaczenie 
Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
polityki spójności i domaga się 
opracowania zintegrowanych programów 
na szczeblu regionalnym, aby poprawić 
współdziałanie EFRR i EFS oraz WPR
umożliwiające skuteczne zaspokojenie 
potrzeb obszarów wiejskich, i uważa, że 
cała polityka spójności powinna 
skoncentrować się na osiągnięciu wyników 
w zakresie konkurencyjności, zatrudnienia 
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określone zostały wymierne cele i 
wskaźniki wyników, co umożliwi stałą 
ocenę;

oraz innych celów strategii Europa 2020; 
domaga się, aby polityka spójności była 
uzależniona od wyników, a także, aby 
określone zostały wymierne cele i 
wskaźniki wyników, co umożliwi stałą 
ocenę;

Or. fi

Poprawka 16
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie 
Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
polityki spójności i domaga się 
opracowania zintegrowanych programów 
na szczeblu regionalnym, aby poprawić 
współdziałanie EFRR i EFS oraz WPR i 
skoncentrować się na osiągnięciu wyników 
w zakresie konkurencyjności, zatrudnienia 
oraz innych celów strategii Europa 2020; 
domaga się, aby polityka spójności była 
uzależniona od wyników, a także, aby 
określone zostały wymierne cele i 
wskaźniki wyników, co umożliwi stałą 
ocenę;

3. zwraca uwagę na znaczenie 
Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
polityki spójności i domaga się 
opracowania zintegrowanych programów 
na szczeblu regionalnym, aby poprawić 
współdziałanie EFRR i EFS oraz WPR i 
skoncentrować się na osiągnięciu wyników 
w zakresie konkurencyjności, zatrudnienia 
oraz innych celów strategii Europa 2020; 
domaga się, aby polityka spójności była 
uzależniona od wyników, a także, aby 
określone zostały wymierne cele i 
wskaźniki wyników, co umożliwi stałą 
ocenę; domaga się oceny i kontroli 
wyników osiągniętych dzięki przyznaniu 
środków z EFS;

Or. en

Poprawka 17
Siiri Oviir

Projekt opinii
Ustęp 3 
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Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie 
Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
polityki spójności i domaga się 
opracowania zintegrowanych programów 
na szczeblu regionalnym, aby poprawić 
współdziałanie EFRR i EFS oraz WPR i 
skoncentrować się na osiągnięciu wyników 
w zakresie konkurencyjności, zatrudnienia 
oraz innych celów strategii Europa 2020; 
domaga się, aby polityka spójności była 
uzależniona od wyników, a także, aby 
określone zostały wymierne cele i 
wskaźniki wyników, co umożliwi stałą 
ocenę;

3. zwraca uwagę na znaczenie 
Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
polityki spójności i domaga się 
opracowania zintegrowanych programów 
na szczeblu regionalnym, aby poprawić 
współdziałanie EFRR i EFS ze sobą 
nawzajem oraz ze wspólną polityką rolną i 
polityką w dziedzinie środowiska i 
skoncentrować się na osiągnięciu wyników 
w zakresie konkurencyjności, zatrudnienia 
oraz innych celów strategii Europa 2020; 
domaga się, aby polityka spójności była 
uzależniona od wyników, a także, aby 
określone zostały wymierne cele i 
wskaźniki wyników, co umożliwi stałą 
ocenę;

Or. et

Poprawka 18
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. proponuje, aby w większym stopniu 
wykorzystywać oferowane przez EFS 
możliwości w celu udostępniania 
lokalnego kapitału społecznego na 
miejscowe usługi świadczone w pobliżu 
odbiorców, co pozwoli uwzględniać 
szczególne potrzeby osób starszych i 
umożliwi im prowadzenie niezależnego 
życia przez jak najdłuższy czas; wskazuje 
ponadto, że regiony, w których obserwuje 
się odpływ ludności netto, muszą przyjąć 
środki na rzecz utrzymania w dużym 
stopniu naturalnej równowagi 
demograficznej, obejmujące w 
szczególności przepisy gwarantujące 
opiekę nad dziećmi, atrakcyjną 
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infrastrukturę edukacyjną i powszechny 
dostęp do innych usług użyteczności 
publicznej;

Or. en

Poprawka 19
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. w odniesieniu do EFS apeluje o 
poprawę warunków pracy i zdolności do 
pracy osób starszych oraz o zachęty do 
pozostawania aktywnym zawodowo dłużej, 
niż to ma miejsce obecnie, wzywa do 
organizowania dalszych szkoleń dla 
pracowników, aby sprostać zmieniającym 
się potrzebom życia zawodowego, oraz 
nalega na udzielanie wsparcia starszym 
przedsiębiorcom;

Or. fi

Poprawka 20
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. środki z EFS powinny być 
wykorzystywane na wspieranie rozwoju 
usług opiekuńczych, w tym opieki 
długoterminowej nad osobami starszymi 
jako nowego potencjalnego sektora na 
rynku usług, jak również jako sposobu na 
osiągnięcie wyższej stopy zatrudnienia 
szczególnie wśród kobiet-opiekunów;
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Or. en

Poprawka 21
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. domaga się stworzenia sprzyjających 
warunków prowadzenia działalności, w 
szczególności dla MŚP, poprzez przyjęcie i 
dostosowanie innowacyjnych produktów i 
procesów;

Or. ro

Poprawka 22
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że należy wspierać wzajemne 
powiązania miedzy instytutami 
badawczymi a przedstawicielami 
środowiska biznesowego;

Or. ro

Poprawka 23
Siiri Oviir

Projekt opinii
Ustęp 4 – wprowadzenie 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że regiony, w których tempo 
starzenia się społeczeństwa będzie 

4. jest zdania, że w Europie nie powinny 
istnieć regiony peryferyjne pod względem 
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najszybsze, można wykorzystać jako pole 
doświadczalne dla prowadzenia badań 
w zakresie innowacyjnych rozwiązań 
problemów regionalnych spowodowanych 
szybkimi zmianami demograficznymi i 
finansowania tych rozwiązań, nie 
zapominając o tym, że innowacyjne 
rozwiązania potrzebne są w wielu 
dziedzinach, na przykład w zakresie:

spraw społecznych i gospodarki i że należy 
stosować w tym celu różne strategie 
polityczne oraz środki, takie jak polityka 
podatkowa, która zachęca młodych ludzi 
do pozostania na peryferiach lub do 
przeniesienia się tam i która zapewnia 
źródło utrzymania lokalnym 
mieszkańcom; uważa, że regiony, w 
których tempo starzenia się społeczeństwa 
będzie najszybsze, można wykorzystać 
jako pole doświadczalne dla prowadzenia 
badań w zakresie innowacyjnych 
rozwiązań problemów regionalnych 
spowodowanych szybkimi zmianami 
demograficznymi i finansowania tych 
rozwiązań, nie zapominając o tym, że 
innowacyjne rozwiązania potrzebne są w 
wielu dziedzinach, na przykład w zakresie:

Or. et

Poprawka 24
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4 – wprowadzenie 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że regiony, w których tempo 
starzenia się społeczeństwa będzie 
najszybsze, można wykorzystać jako pole 
doświadczalne dla prowadzenia badań 
w zakresie innowacyjnych rozwiązań 
problemów regionalnych spowodowanych 
szybkimi zmianami demograficznymi i 
finansowania tych rozwiązań, nie 
zapominając o tym, że innowacyjne 
rozwiązania potrzebne są w wielu 
dziedzinach, na przykład w zakresie:

4. zauważa, że w regionach, w których 
obserwuje się odpływ ludności netto, 
innowacyjne i decentralizacyjne 
koncepcje w zakresie infrastruktury 
społecznej w połączeniu z wysokim 
stopniem czynnego zaangażowania 
obywatelskiego poprawiają jakość życia i 
stanowią czynniki poprawy stabilizacji 
gospodarczej także wśród ludzi młodych; 
uważa, że regiony, w których tempo 
starzenia się społeczeństwa będzie 
najszybsze, można wykorzystać jako pole 
doświadczalne dla prowadzenia badań 
w zakresie innowacyjnych rozwiązań 
problemów regionalnych spowodowanych 
szybkimi zmianami demograficznymi i 
finansowania tych rozwiązań, nie 
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zapominając o tym, że innowacyjne 
rozwiązania potrzebne są w wielu 
dziedzinach, na przykład w zakresie:

Or. en

Poprawka 25
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4 – wprowadzenie 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że regiony, w których tempo 
starzenia się społeczeństwa będzie 
najszybsze, można wykorzystać jako pole 
doświadczalne dla prowadzenia badań 
w zakresie innowacyjnych rozwiązań 
problemów regionalnych spowodowanych 
szybkimi zmianami demograficznymi i 
finansowania tych rozwiązań, nie 
zapominając o tym, że innowacyjne 
rozwiązania potrzebne są w wielu 
dziedzinach, na przykład w zakresie:

4. uważa, że regionalną gospodarkę i 
struktury należy zmodernizować wcześniej 
w ramach przygotowań do 
przeciwdziałania skutkom starzenia się 
ludności oraz że regiony, w których tempo 
starzenia się społeczeństwa będzie 
najszybsze, można wykorzystać jako pole 
doświadczalne dla prowadzenia badań 
w zakresie innowacyjnych rozwiązań 
problemów regionalnych spowodowanych 
szybkimi zmianami demograficznymi i 
finansowania tych rozwiązań, nie 
zapominając o tym, że potrzebne są nowe 
rozwiązania społeczne i innowacyjne 
usługi w wielu dziedzinach, na przykład w 
zakresie:

Or. fi

Poprawka 26
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4 – tiret pierwsze 

Projekt opinii Poprawka

– wspierania rodzin z myślą o odwróceniu 
spadkowej tendencji wskaźnika urodzeń,

– godzenia życia rodzinnego z pracą, w 
tym udzielania wsparcia finansowego i 
odpowiedniego wsparcia 
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infrastrukturalnego, jak również uznania 
świadczenia opieki za pracę,

Or. en

Poprawka 27
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 4 – tiret pierwsze 

Projekt opinii Poprawka

– wspierania rodzin z myślą o odwróceniu 
spadkowej tendencji wskaźnika urodzeń,

– wspierania rodzin z myślą o zwiększeniu
wskaźnika rozrodczości,

Or. en

Poprawka 28
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 4 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt opinii Poprawka

– wspierania zatrudnienia osób starszych 
dzięki bardziej elastycznym stosunkom 
pracy,

Or. cs

Poprawka 29
Siiri Oviir

Projekt opinii
Ustęp 4 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt opinii Poprawka

– powstrzymania marginalizacji regionów 
i rozwijania regionów zacofanych,
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Or. et

Poprawka 30
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4 – tiret drugie 

Projekt opinii Poprawka

– zapewniania odpowiedniego personelu 
do opieki nad osobami starszymi,

– zapewnienia odpowiednich i 
powszechnych podstawowych usług 
użyteczności publicznej o wysokiej jakości, 
w tym opieki nad osobami starszymi, gdyż
powszechny dostęp do usług społecznych 
jest podstawowym prawem i zasadę 
solidarności należy utrzymać również 
mierząc się z zaburzeniami równowagi 
demograficznej,

Or. en

Poprawka 31
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4 – tiret trzecie 

Projekt opinii Poprawka

– zwiększania wydajności w zakresie 
opieki zdrowotnej i opieki nad osobami 
starszymi poprzez zastosowanie 
technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych,

– zwiększania dostępności w zakresie 
opieki zdrowotnej i opieki nad osobami 
starszymi poprzez zastosowanie 
technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych,

Or. en

Poprawka 32
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4 – tiret czwarte 
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Projekt opinii Poprawka

– dbania o to, aby starzejące się 
społeczeństwo było zdrowe, aktywne i 
zdolne do samodzielnego funkcjonowania 
w życiu codziennym,

– zabezpieczenia udziału w gospodarce i 
rozwijania umiejętności (np. przez 
szkolenia) starzejącego się społeczeństwa 
poprzez gruntowną reformę zarządzania 
ścieżką zawodową starszych pracowników 
w wieku powyżej 50 lat, których obecnie 
często dotyka dyskryminacja za 
pośrednictwem procedur rekrutacyjnych, 
niewystarczającego dostępu do szkoleń 
dotyczących także nowych umiejętności i 
technologii oraz nieuznawania zdobytego 
doświadczenia,

Or. en

Poprawka 33
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 – tiret czwarte 

Projekt opinii Poprawka

– dbania o to, aby starzejące się 
społeczeństwo było zdrowe, aktywne i 
zdolne do samodzielnego funkcjonowania 
w życiu codziennym,

– dbania o to, aby starzejące się 
społeczeństwo było zdrowe, aktywne i 
zdolne do samodzielnego funkcjonowania 
w życiu codziennym, oraz uwalniania 
potencjału starszych pracowników, 
przedsiębiorców i wolontariuszy poprzez 
promowanie możliwości ich zatrudnienia, 
a także poprzez szkolenia i kształcenie,

Or. en

Poprawka 34
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 4 – tiret czwarte a (nowe) 
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Projekt opinii Poprawka

- państwa członkowskie powinny podjąć 
konkretne działania w celu zapewnienia 
starzenia się w dobrym zdrowiu poprzez 
zapewnienie równego dostępu do 
podstawowej opieki zdrowotnej wszystkim 
obywatelom oraz poprawę jakości i 
bezpieczeństwa działalności medycznej;

Or. ro

Poprawka 35
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4 – tiret piąte 

Projekt opinii Poprawka

– reagowania na okresy pogarszania się 
stanu zdrowia osób starszych,

– dopilnowania, aby słabsze grupy, takie 
jak migranci, niepełnosprawni i osoby 
starsze mogły uczestniczyć w szkoleniach 
w celu poprawy ich dostępu do technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnych,

Or. en

Poprawka 36
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 – tiret piąte 

Projekt opinii Poprawka

– reagowania na okresy pogarszania się 
stanu zdrowia osób starszych,

– reagowania na okresy pogarszania się 
stanu zdrowia osób starszych przy 
zapewnieniu odpowiedniego 
wykształcenia, umiejętności i szkoleń w 
celu zapewnienia integracji społecznej 
osób starszych,



AM\856323PL.doc 21/27 PE458.547v01-00

PL

Or. en

Poprawka 37
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 – tiret piąte a (nowe) 

Projekt opinii Poprawka

– zachęcania do napływu ludności w celu 
zaspokojenia potrzeb regionalnego rynku 
pracy, ponieważ wysoko wykwalifikowani 
migranci mogą mieć istotne znaczenie dla 
niektórych sektorów gospodarki 
regionalnej;

Or. en

Poprawka 38
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 
partnerstwa na rzecz innowacji 
sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w 
dobrym zdrowiu, w ramach którego 
mogłaby przebiegać koordynacja 
opracowywania powyższych innowacji; 
wzywa do zwiększenia elastyczności 
budżetu przeznaczonego na politykę 
spójności, aby umożliwić stosowanie 
nowych pomysłów i rozwiązań oraz 
zachęcać do podejmowania ryzyka i 
eksperymentowania;

Or. fi
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Poprawka 39
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. zauważa, iż w bieżącym okresie 
programowania polityka regionalna i 
strukturalna oparta jest na programach 
koncentrujących się na funduszach, i 
uważa, że w następnym okresie 
programowania środki w ramach 
funduszy strukturalnych należy ująć w 
jednym dokumencie programowym na 
szczeblu regionalnym;

Or. fi

Poprawka 40
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na konieczność 
kierowania wydatków publicznych na 
potrzeby najmłodszych i na pomoc 
rodzinom wielodzietnym, zwłaszcza w 
zakresie usług pomocy w opiece nad 
dziećmi, a także ochrony samotnych 
matek i rodziców samotnie 
wychowujących dzieci szczególnie 
narażonych na wykluczenie społeczne, 
opuszczenie i ubóstwo; podkreśla, że 
usługi te wchodzą w zakres usług 
świadczonych w interesie ogólnym i 
przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy 
i rozwoju gospodarczego na szczeblach 
lokalnym i regionalnym; zachęca Komisję 
do propagowania przykładów najlepszych 
praktyk w regionach niektórych państw 
członkowskich;
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Or. fr

Poprawka 41
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. zaleca zatem łączenie inwestycji 
publiczno-prywatne w sektorze opieki nad 
dziećmi oraz w systemie edukacji 
przedszkolnej;

Or. fr

Poprawka 42
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla znaczenie odpowiedniego 
dostępu do usług w zakresie opieki nad 
dziećmi, osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi i innymi osobami 
niesamodzielnymi, który umożliwiłby 
pełną i opartą na równych zasadach 
obecność mężczyzn i kobiet na rynku 
pracy i miałby wpływ na poziom dostępnej 
opieki niezinstytucjonalizowanej;

Or. fr

Poprawka 43
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

4d. podkreśla znaczenie aktywnych 
działań ze strony władz publicznych, 
zwłaszcza poprzez zapewnianie usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym zarówno dla rodzin i małych 
dzieci, jak i w celu zajęcia się osobami 
starszymi i wszystkimi osobami 
niesamodzielnymi oraz zapewnienia im 
opieki; uważa, że dostęp do tych usług jest 
prawem podstawowym; zwraca się do 
Komisji o zagwarantowanie w prawie 
wspólnotowym bezpieczeństwa prawnego 
usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym, zapewniającego 
powszechny dostęp i zasadę solidarności;

Or. fr

Poprawka 44
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4e. podkreśla, że w regionach 
wyludniających się woluntariat oraz sieci 
społeczne przyczyniają się w dużym 
stopniu do zaspokojenia potrzeb 
społeczności lokalnej, lecz nie mogą 
zastąpić kluczowej roli, jaką odgrywają 
organy publiczne, świadcząc usługi w 
interesie ogólnym w tych regionach; jest 
zdania, że należy docenić tę aktywną 
postawę obywatelską, a zaangażowane 
podmioty muszą być wspierane jako 
partnerzy w ramach polityki regionalnej; 
podkreśla, że uruchamiany jest dzięki 
temu proces kształcenia, który umożliwia 
regionom podjęcie wyzwań związanych ze 
zmianami demograficznymi;
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Or. fr

Poprawka 45
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
zreformowania ich systemów 
podatkowych, tak aby osoby, które kiedyś 
przerwały pracę ze względu na obowiązki 
związane z opieką nad dziećmi lub nad 
osobami starszymi, nie były gorzej 
traktowane w przepisach dotyczących 
świadczeń emerytalnych i zabezpieczenia 
społecznego;

Or. en

Poprawka 46
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się, aby polityka spójności była 
prostsza w zarządzaniu i bardziej 
przejrzysta, aby łatwiej było opracowywać 
innowacyjne rozwiązania i zwiększać 
współpracę regionalną, transgraniczną i 
makroregionalną, co pozwoli sprostać 
wyzwaniom będącym następstwem zmian 
demograficznych.

5. domaga się, aby przyszłe przepisy 
dotyczące EFS były prostsze w 
zarządzaniu, a tym samym pozwalały 
małym organizacjom korzystać w 
większym stopniu z funduszu oraz 
rozwijać społeczne projekty innowacyjne i 
nimi zarządzać; wzywa Komisję do 
zwiększenia w ramach przyszłego EFS 
funduszu przeznaczonego na 
międzynarodowe projekty pilotażowe na 
szczeblu UE dotyczące kwestii 
społecznych i zatrudnienia w celu 
ułatwienia innowacyjnej współpracy 
regionalnej, transgranicznej i
makroregionalnej, co pozwoli sprostać 
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wyzwaniom będącym następstwem zmian 
demograficznych.

Or. en

Poprawka 47
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. zaleca, aby państwa członkowskie i 
Komisja otworzyły przyjazne dla 
użytkowników portale internetowe 
umożliwiające obywatelom upewnienie 
się, na co naprawdę przeznaczane są 
środki z Funduszu Spójności UE i co się 
dzięki nim osiąga.

Or. fi

Poprawka 48
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do podnoszenia świadomości 
na temat potencjalnego przyczyniania się 
słabszych grup społecznych do budowania 
siły regionów jako źródła spójności 
społecznej;

Or. en
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Poprawka 49
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa do ścisłej współpracy między 
Komisją Europejską i krajowymi 
urzędami statystycznymi, które 
dostarczają informacji na temat różnych 
aspektów, w tym liczby ludności i 
wielkości migracji, w celu monitorowania 
danych i analizowania trendów 
demograficznych, co przyczyni się do 
bardziej efektywnego przydziału środków 
finansowych w całej Europie zgodnie z 
konkretnymi zasobami i potrzebami;

Or. en


