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Poprawka 1
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 6 
grudnia 2010 r. w sprawie polityki 
zatrudnienia na rzecz konkurencyjnej, 
niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z 
zasobów i ekologicznej gospodarki,

Or. en

Poprawka 2
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Odniesienie 6b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie Europejskiego 
Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (CEDEFOP) pt. 
„Umiejętności potrzebne w ekologicznych 
miejscach pracy” z 2010 r.,

Or. en

Poprawka 3
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia ... 
lipca 2011 r. w sprawie promowania 
mobilności pracowników w Unii 
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Europejskiej[1],
[1] Teksty przyjęte, P7_TA-
PROV(2011)XXXX.

Or. en

Poprawka 4
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Odniesienie 6b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Komunikat brugijski o 
ściślejszej europejskiej współpracy w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego w latach 2011–2020, który 
został wydany w dniu 7 grudnia 2010 
r.[1],
[1] Komunikat prasowy Komisji 
IP/10/1673.

Or. en

Poprawka 5
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Odniesienie 7a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie CEDEFOP z 
maja 2009 r. pt. „Umiejętności dla 
przyszłości Europy: przewidywanie 
potrzeb w zakresie umiejętności 
zawodowych”,

Or. de
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Poprawka 6
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Odniesienie 13a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument roboczy służb 
Komisji w sprawie postępów w zakresie 
realizacji wspólnych europejskich celów 
dotyczących kształcenia i szkolenia 
(SEC(2011)0526),

Or. en

Poprawka 7
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Odniesienie 14a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 27 Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych,

Or. bg

Poprawka 8
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Odniesienie 14b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając raport Europejskiego 
Stowarzyszenia Świadczeniodawców 
Usług dla Osób Niepełnosprawnych 
(EASPD), w którym wskazuje się, że wraz 
ze wzrostem stopy bezrobocia w Europie 
osobom niepełnosprawnym coraz trudniej 
znaleźć pracę i ją zachować, a także 
uwzględniając to, że wielu państwach 
stopa bezrobocia wśród osób 
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niepełnosprawnych jest wyższa niż wśród 
osób pełnosprawnych,

Or. bg

Poprawka 9
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Odniesienie 14a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych oraz jej 
wejście w życie w Unii w dniu 21 stycznia 
2011 r. na mocy decyzji Rady 2010/48/WE 
z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie 
zawarcia przez Wspólnotę Europejską 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawach osób niepełnosprawnych[1],
[1] Dz.U. L 23 z 27.1.2010, s. 35.

Or. en

Poprawka 10
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Odniesienie 14b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
21 września 2010 r. pt. „Strategia na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn 2010–2015” 
(COM(2010)0491),

Or. en
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Poprawka 11
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Odniesienie 14c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 7 
marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz 
równości płci (2011–2020)[1],
[1] Rada Unii Europejskiej, konkluzje 
Rady – Europejski pakt na rzecz równości 
płci (2011–2020), 3073. posiedzenie Rady 
ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, 
Zdrowia i Ochrony Konsumentów, 
Bruksela, 7 marca 2011 r.

Or. en

Poprawka 12
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Odniesienie 14a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
3 października 2008 r. w sprawie 
zalecenia Komisji dotyczącego aktywnej 
integracji osób wykluczonych z rynku 
pracy (COM(2008)0639) i swoją rezolucję 
w tej sprawie z dnia 6 maja 2009 r.,

Or. en

Poprawka 13
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Odniesienie 14b (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 7 
marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz 
równości płci (2011–2020),

Or. en

Poprawka 14
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt -A preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że decydenci muszą 
chronić obywateli przed ryzykiem 
bezrobocia poprzez dopilnowanie, aby siła 
robocza dysponowała umiejętnościami 
gwarantującymi maksymalne zwiększenie 
jej zdolności do zatrudnienia,

Or. en

Poprawka 15
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt -Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-Aa. mając na uwadze, że rozwój nowych 
technologii i zmiany w strukturze 
europejskich gospodarek sprawiły, że 
pracownicy muszą doskonalić i rozszerzać 
swoje umiejętności przez całe życie 
zawodowe,

Or. en
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Poprawka 16
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że liczba 
bezrobotnych na świecie wynosi obecnie 
23,1 mln osób; mając na uwadze, że 
bezrobocie wśród młodzieży wynosi 20,4% 
i że nadal wzrasta liczba osób dotkniętych 
długotrwałym bezrobociem,

A. mając na uwadze, że nieosiągnięcie 
celów określonych w strategii lizbońskiej 
oraz światowy kryzys gospodarczy 
spowodowały alarmujący poziom 
bezrobocia w Europie: obecnie 23,1 mln 
osób nie ma pracy; mając na uwadze, że 
bezrobocie wśród młodzieży wynosi 20,4% 
i że nadal wzrasta liczba osób dotkniętych 
długotrwałym bezrobociem, co ma coraz 
poważniejsze konsekwencje społeczne,

Or. it

Poprawka 17
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że liczba 
bezrobotnych na świecie wynosi obecnie 
23,1 mln osób; mając na uwadze, że 
bezrobocie wśród młodzieży wynosi 20,4% 
i że nadal wzrasta liczba osób dotkniętych 
długotrwałym bezrobociem,

A. mając na uwadze, że stopa bezrobocia 
w Unii Europejskiej wynosi obecnie 9,5%, 
co daje łącznie 22,828 mln osób, z czego 
19,4% to długotrwale bezrobotni; mając na 
uwadze, że bezrobocie wśród młodzieży 
wynosi 20,4%, a w niektórych państwach 
członkowskich sięga nawet 40%,

Or. pt

Poprawka 18
Roger Helmer
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Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że liczba 
bezrobotnych na świecie wynosi obecnie 
23,1 mln osób; mając na uwadze, że 
bezrobocie wśród młodzieży wynosi 20,4% 
i że nadal wzrasta liczba osób dotkniętych 
długotrwałym bezrobociem,

A. mając na uwadze, że zgodnie z 
najnowszymi danymi Eurostatu liczba 
bezrobotnych w UE-27 wynosi obecnie 
23,1 mln osób; mając na uwadze, że 
bezrobocie wśród młodzieży wynosi 20,4% 
i że nadal wzrasta liczba osób dotkniętych 
długotrwałym bezrobociem,

Or. en

Poprawka 19
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

As. mając na uwadze, że wskutek kryzysu 
gospodarczego MŚP zlikwidowały ponad 
3,5 mln miejsc pracy; mając na uwadze, 
że MŚP są jednym z czynników, które w 
największym stopniu przyczyniają się do 
wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc 
pracy i wspierania spójności,

Or. lt

Poprawka 20
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Punkt Ab preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że MŚP odegrają 
znaczącą rolę w osiągnięciu stopy 
zatrudnienia równej 75% do roku 2020 
oraz celu, jakim jest pełne zatrudnienie,
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Or. lt

Poprawka 21
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że recesja 
gospodarcza z 2008 r. negatywnie 
wpłynęła zarówno na popyt, jak i podaż w 
zakresie umiejętności w sektorze 
zatrudnienia, a tym samym radykalnie 
zwiększyła niepewność w zakresie szans 
na zatrudnienie i zwiększyła potrzebę 
lepszego informowania obywateli o 
perspektywach zatrudnienia istniejących 
na rynku pracy,

Or. en

Poprawka 22
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wspieranie 
gospodarki społecznej, efektywnie 
korzystającej z zasobów, ekologicznej i 
konkurencyjnej jest jednym z założeń 
strategii „Europa 2020”,

Or. en

Poprawka 23
Marian Harkin
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Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że środki 
oszczędnościowe wdrażane w kilku 
państwach członkowskich zbiegły się w 
czasie ze znacznym wzrostem stopy 
bezrobocia i że częściowo spowodowały 
ten wzrost,

Or. en

Poprawka 24
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w sektorze usług, 
takich jak sprzedaż, ochrona, sprzątanie, 
gastronomia i opieka, spodziewany jest 
wzrost największej liczby miejsc pracy do 
2020 r. i że może on być najszybciej 
rozwijającą się branżą,

C. mając na uwadze, że w sektorze usług, 
który często charakteryzuje niska jakość 
miejsc pracy i który jest wysoko 
sfeminizowany, spodziewany jest wzrost 
największej liczby miejsc pracy do 2020 r. 
i że może on być najszybciej rozwijającą 
się branżą; mając na uwadze, że pracę w 
sektorze usług charakteryzuje wysoka 
zmienność zarówno jeśli chodzi o miejsca 
pracy, jak i pracowników; mając na 
uwadze, że w sektorze tym należy 
zapewnić lepsze warunki pracy, aby 
zarówno pracownicy, jak i pracodawcy 
mogli czerpać korzyści z dalszego 
tworzenia i utrzymywania miejsc pracy,

Or. en

Poprawka 25
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w sektorze usług, 
takich jak sprzedaż, ochrona, sprzątanie, 
gastronomia i opieka, spodziewany jest 
wzrost największej liczby miejsc pracy do 
2020 r. i że może on być najszybciej 
rozwijającą się branżą,

C. mając na uwadze, że w sektorze usług, 
takich jak sprzedaż, ochrona, sprzątanie, 
gastronomia, opieka i usługi osobiste, 
spodziewany jest wysoki wzrost liczby 
miejsc pracy do 2020 r. i że może on być 
najszybciej rozwijającą się branżą,

Or. de

Poprawka 26
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w sektorze usług 
biznesowych i innych usług, w tym usług 
w zakresie bankowości i finansów, 
oczekuje się wolniejszego tempa tworzenia 
miejsc pracy,

Or. en

Poprawka 27
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że sektor rolno-
spożywczy ponownie nabiera światowego 
znaczenia i wymaga innych i wyższych 
kwalifikacji, przy czym jednocześnie w 
jego ramach znacząco ogranicza się liczbę 
miejsc pracy wymagających niskich 
kwalifikacji,
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Or. en

Poprawka 28
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt Cb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu, przejście na 
gospodarkę opartą na technologiach 
niskoemisyjnych, ochrona środowiska 
naturalnego i rozwój nowych 
ekologicznych technologii będą wymagały 
dostępności odpowiednich umiejętności,

Or. en

Poprawka 29
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zmieniające się 
wzorce zatrudnienia w sektorach 
wywierają oczywisty wpływ na wzorce 
zatrudnienia dla zawodów i wymaganych 
poziomów kwalifikacji,

D. mając na uwadze, że rozwój 
technologiczny i nowe wzorce organizacji 
pracy w sektorach wywierają oczywisty 
wpływ na wzorce zatrudnienia pod 
względem niezbędnych umiejętności dla 
zawodów i poziomów kwalifikacji,

Or. en

Poprawka 30
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że utrzymująca się 
wysoka stopa bezrobocia stanowi 
niedopuszczalną stratę kapitału ludzkiego, 
który jest największym atutem Europy,

Or. en

Poprawka 31
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że gospodarki w 
coraz większym stopniu wymagają w 
miejscu pracy kreatywnych i 
interaktywnych umiejętności 
komunikacyjnych oraz umiejętności 
rozwiązywania problemów, a pracownicy 
o niskich kwalifikacjach lub wykonujący 
rutynowe zadania są w pierwszej 
kolejności zagrożeni utratą zatrudnienia,

Or. en

Poprawka 32
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że pracownicy z 
wykształceniem licencjackim są w 
pierwszej kolejności zagrożeni utratą 
zatrudnienia,

E. mając na uwadze, że pracownicy z 
wykształceniem licencjackim są w 
pierwszej kolejności zagrożeni utratą 
zatrudnienia, jeżeli nie zostaną objęci 
odpowiednią strategią dotyczącą procesu 
uczenia się przez całe życie, 
przekwalifikowania zawodowego i 
zdobywania nowych umiejętności o 
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charakterze technicznym, która zapewni 
im możliwość dalszego spełniania 
wymogów rynku,

Or. it

Poprawka 33
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że pracownicy z 
wykształceniem licencjackim są w 
pierwszej kolejności zagrożeni utratą 
zatrudnienia,

E. mając na uwadze, że pracownicy z grup 
w trudnej sytuacji (np. pracownicy o 
niskich kwalifikacjach, młodsi i starsi 
pracownicy, osoby niepełnosprawne, a 
także pracownicy należący do mniejszości 
i ze środowisk migracyjnych) są w 
pierwszej kolejności zagrożeni utratą 
zatrudnienia i mają poważne trudności ze 
znalezieniem pracy,

Or. en

Poprawka 34
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że pracownicy z 
wykształceniem licencjackim są w 
pierwszej kolejności zagrożeni utratą 
zatrudnienia,

E. mając na uwadze, że pracownicy z 
wykształceniem licencjackim są bardziej 
zagrożeni utratą zatrudnienia, a w każdym 
przypadku zajmowanym przez nich 
miejscom pracy towarzyszy wysoki poziom 
sezonowości i niepewne warunki,

Or. es
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Poprawka 35
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że pracownicy z 
wykształceniem licencjackim są w 
pierwszej kolejności zagrożeni utratą 
zatrudnienia,

E. mając na uwadze, że pracownicy z 
wykształceniem licencjackim są w 
pierwszej kolejności zagrożeni utratą 
zatrudnienia oraz że jednocześnie w 
wyniku recesji wiele osób młodych 
decyduje się dłużej kontynuować 
kształcenie i szkolenie,

Or. en

Poprawka 36
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że pracownicy z 
wykształceniem licencjackim są w 
pierwszej kolejności zagrożeni utratą 
zatrudnienia,

E. mając na uwadze, że pracownicy z 
wykształceniem licencjackim lub 
pracownicy niepełnosprawni są w 
pierwszej kolejności zagrożeni utratą 
zatrudnienia,

Or. hu

Poprawka 37
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że pracownicy z 
wykształceniem licencjackim są w 
pierwszej kolejności zagrożeni utratą 

E. mając na uwadze, że pracownicy z 
niskim wykształceniem i pracownicy 
niewykwalifikowani są w pierwszej 
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zatrudnienia, kolejności zagrożeni utratą zatrudnienia,

Or. en

Poprawka 38
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że ubóstwo osób 
pracujących utrzymuje się, a liczba 
ubogich osób pracujących zwiększa się z 
uwagi na pogarszanie się warunków pracy 
i niskie wynagrodzenia,

Or. en

Poprawka 39
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że długoterminowa 
równowaga między szkoleniem 
zawodowym a szkolnictwem wyższym 
zależy od różnych czynników, takich jak 
stan finansów publicznych oraz podejście 
osobiste,

F. mając na uwadze, że długoterminowa 
skuteczność szkolenia zawodowego i 
szkolnictwa wyższego zależy od różnych 
czynników, takich jak zagwarantowanie 
wysokiej jakości edukacji, równe szanse i 
dostęp dla wszystkich, ciągłe inwestycje 
publiczne oraz konkretniejsze określanie 
potrzeb osobistych i potrzeb rynku pracy,

Or. en

Poprawka 40
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że długoterminowa 
równowaga między szkoleniem 
zawodowym a szkolnictwem wyższym 
zależy od różnych czynników, takich jak 
stan finansów publicznych oraz podejście 
osobiste,

F. mając na uwadze, że długoterminowa 
równowaga między szkoleniem 
zawodowym a szkolnictwem wyższym 
zależy od różnych czynników, takich jak 
stan finansów publicznych oraz podejście 
osobiste i otoczenie kształcenia i 
szkolenia, które z perspektywy fizycznej i 
TIK są pozbawione barier,

Or. hu

Poprawka 41
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że długoterminowa 
równowaga między szkoleniem 
zawodowym a szkolnictwem wyższym 
zależy od różnych czynników, takich jak 
stan finansów publicznych oraz podejście 
osobiste,

F. mając na uwadze, że długoterminowa 
równowaga między szkoleniem 
zawodowym a szkolnictwem wyższym 
zależy od różnych czynników, takich jak 
stan finansów publicznych, podejście 
osobiste oraz dostępność usług w zakresie 
opieki, zwłaszcza opieki nad dziećmi i 
opieki nad osobami pozostającymi na 
utrzymaniu,

Or. en

Poprawka 42
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że długoterminowa F. mając na uwadze, że długoterminowa 
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równowaga między szkoleniem 
zawodowym a szkolnictwem wyższym 
zależy od różnych czynników, takich jak 
stan finansów publicznych oraz podejście 
osobiste,

równowaga między szkoleniem 
zawodowym a szkolnictwem wyższym 
zależy od różnych czynników, takich jak 
stan finansów publicznych i wydajne 
zarządzanie nimi oraz podejście osobiste,

Or. en

Poprawka 43
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że UE podjęła się 
podniesienia poziomu wykształcenia, 
ograniczenia odsetka osób przedwcześnie 
kończących naukę do poziomu poniżej 
10% do roku 2020 oraz podwyższenia 
odsetka osób kończących studia wyższe 
lub ich odpowiedniki do poziomu co 
najmniej 40%,

Or. lt

Poprawka 44
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że popyt na uczenie 
się przez całe życie i jego podaż będą 
musiały zostać zwiększone, aby zaspokoić 
zmieniające się potrzeby w zakresie 
umiejętności, oraz mając na uwadze, że 
długoterminowe zrównoważenie systemów 
kształcenia zawodowego i szkolnictwa 
wyższego zależy od elastyczniejszego 
działania ze strony sprawnych i 
gwarantujących jakość podmiotów 
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świadczących usługi szkoleniowe i 
edukacyjne, dostępności 
wykwalifikowanych nauczycieli i 
szkoleniowców, ciągłych inwestycji 
publicznych i większego poziomu 
inwestycji prywatnych, a także 
konkretniejszego określania potrzeb 
osobistych i potrzeb rynku pracy,

Or. en

Poprawka 45
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że zgodnie z 
oczekiwaniami wzrośnie liczba miejsc 
pracy wymagających wyższych 
kwalifikacji,

G. mając na uwadze, że zgodnie z 
oczekiwaniami wzrośnie liczba miejsc 
pracy wymagających wyższych 
kwalifikacji, a we wszystkich segmentach 
umiejętności wymagane będą dodatkowe 
trwałe kwalifikacje,

Or. en

Poprawka 46
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że zgodnie z 
oczekiwaniami wzrośnie liczba miejsc 
pracy wymagających wyższych 
kwalifikacji,

G. mając na uwadze, że zgodnie z 
oczekiwaniami wzrośnie liczba miejsc 
pracy wymagających wyższych 
kwalifikacji, a w 2020 r. 50% miejsc pracy 
wciąż będzie wymagało kwalifikacji 
zawodowych na poziomie średnim,

Or. en
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Poprawka 47
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że zgodnie z 
oczekiwaniami wzrośnie liczba miejsc 
pracy wymagających wyższych 
kwalifikacji,

G. mając na uwadze, że zgodnie z 
oczekiwaniami wzrośnie liczba miejsc 
pracy wymagających wyższych 
kwalifikacji w dziedzinie techniki i nauki,

Or. it

Poprawka 48
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że migracja w obrębie 
UE oraz do i z UE będzie w coraz 
większym stopniu wpływać na przyszłą 
wielkość i skład czynnej zawodowo 
ludności w państwach członkowskich i że 
pociąga to za sobą istotne skutki dla popytu 
i podaży w zakresie umiejętności,

H. mając na uwadze, że migracja w obrębie 
UE oraz do i z UE będzie w coraz 
większym stopniu wpływać na przyszłą 
wielkość i skład czynnej zawodowo 
ludności w państwach członkowskich i że 
pociąga to za sobą istotne skutki dla popytu 
i podaży w zakresie umiejętności, 
zwłaszcza w tych państwach 
członkowskich, w których liczba ludności 
gwałtownie się zmniejsza a „drenaż 
mózgów” i odpływ specjalistów wymykają 
się spod kontroli,

Or. lt

Poprawka 49
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że migracja w obrębie 
UE oraz do i z UE będzie w coraz 
większym stopniu wpływać na przyszłą 
wielkość i skład czynnej zawodowo 
ludności w państwach członkowskich i że 
pociąga to za sobą istotne skutki dla popytu 
i podaży w zakresie umiejętności,

H. mając na uwadze, że migracja w obrębie 
UE oraz do i z UE będzie wpływać na 
przyszłą wielkość i skład czynnej 
zawodowo ludności w państwach 
członkowskich i że pociąga to za sobą 
istotne skutki dla popytu i podaży w 
zakresie umiejętności; mając na uwadze, 
że umiejętności pracowników ze 
środowisk migracyjnych i pracowników 
migrujących nie są w wystarczającym 
stopniu uznawane ani w pełni 
wykorzystywane w miejscu pracy, 
ponieważ niezwykle często pracownicy ci 
są zatrudniani znacznie poniżej swoich 
umiejętności,

Or. de

Poprawka 50
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że migracja w obrębie 
UE oraz do i z UE będzie w coraz 
większym stopniu wpływać na przyszłą 
wielkość i skład czynnej zawodowo 
ludności w państwach członkowskich i że 
pociąga to za sobą istotne skutki dla 
popytu i podaży w zakresie umiejętności,

H. mając na uwadze, że migracja w obrębie 
UE oraz do i z UE będzie w coraz 
większym stopniu wpływać na przyszłą 
wielkość i skład czynnej zawodowo 
ludności w państwach członkowskich i 
mając na uwadze, że polityka 
integracyjna, w ramach której największy 
nacisk kładzie się na dostęp do edukacji 
dla migrantów, ich szkolenie i 
zatrudnienie, będzie musiała w związku z 
tym mieć istotne skutki dla popytu i podaży 
w zakresie umiejętności oraz dla 
zwiększania zatrudnienia na terytorium 
Wspólnoty,

Or. es
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Poprawka 51
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że migracja w obrębie 
UE oraz do i z UE będzie w coraz 
większym stopniu wpływać na przyszłą 
wielkość i skład czynnej zawodowo 
ludności w państwach członkowskich i że 
pociąga to za sobą istotne skutki dla popytu 
i podaży w zakresie umiejętności,

H. mając na uwadze, że tendencje 
demograficzne, mobilność i migracja w 
obrębie UE i w państwach sąsiadujących 
będą w coraz większym stopniu wpływać 
na przyszłą wielkość i skład czynnej 
zawodowo ludności w państwach 
członkowskich i że pociąga to za sobą 
istotne skutki dla popytu i podaży w 
zakresie umiejętności,

Or. en

Poprawka 52
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że migracja w 
obrębie UE oraz do i z UE będzie w coraz 
większym stopniu wpływać na przyszłą 
wielkość i skład czynnej zawodowo 
ludności w państwach członkowskich i że 
pociąga to za sobą istotne skutki dla 
popytu i podaży w zakresie umiejętności,

H. mając na uwadze, że proces migracji 
będzie w coraz większym stopniu wpływać 
na przyszłą wielkość i skład czynnej 
zawodowo ludności w państwach 
członkowskich, co spowoduje zaciekłą 
konkurencję między grupami 
pracowników o niższych kwalifikacjach, 
która będzie miała poważne skutki dla 
mechanizmu popytu i podaży w zakresie 
umiejętności na rynku wewnętrznym,

Or. it

Poprawka 53
Antigoni Papadopoulou
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Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że migracja w obrębie 
UE oraz do i z UE będzie w coraz 
większym stopniu wpływać na przyszłą 
wielkość i skład czynnej zawodowo 
ludności w państwach członkowskich i że 
pociąga to za sobą istotne skutki dla popytu 
i podaży w zakresie umiejętności,

H. mając na uwadze, że migracja w obrębie 
UE oraz do i z UE będzie w coraz 
większym stopniu i na wiele sposobów 
wpływać na przyszłą wielkość i skład 
czynnej zawodowo ludności w państwach 
członkowskich i że pociąga to za sobą 
istotne skutki dla popytu i podaży w 
zakresie umiejętności,

Or. en

Poprawka 54
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że pracownicy 
mobilni i migrujący wciąż są 
dyskryminowani i często są 
wykorzystywani z uwagi na nieznajomość 
przysługujących im praw pracy i praw 
socjalnych, brak przynależności do 
związków zawodowych i brak skutecznych 
strategii politycznych na rzecz integracji,

Or. en

Poprawka 55
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że zrównoważona I. mając na uwadze, że innowacyjna i 
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gospodarka może przyczynić się do 
wzrostu godnych miejsc pracy oraz do 
ożywienia gospodarki europejskiej,

dynamiczna gospodarka może przyczynić 
się do wzrostu godnych miejsc pracy oraz 
do ożywienia gospodarki europejskiej,

Or. en

Poprawka 56
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że zrównoważona 
gospodarka może przyczynić się do 
wzrostu godnych miejsc pracy oraz do 
ożywienia gospodarki europejskiej,

I. mając na uwadze, że zrównoważona 
gospodarka może przyczynić się do 
wzrostu godnych miejsc pracy oraz do 
ożywienia gospodarek w całej UE,

Or. en

Poprawka 57
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że zrównoważona 
gospodarka może przyczynić się do 
wzrostu godnych miejsc pracy oraz do 
ożywienia gospodarki europejskiej,

I. mając na uwadze, że zrównoważony 
wzrost gospodarczy może przyczynić się 
do wzrostu godnych miejsc pracy oraz do 
ożywienia gospodarki europejskiej,

Or. en

Poprawka 58
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że środki 
oszczędnościowe mają negatywny wpływ 
na inwestycje publiczne i ograniczają 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy w państwach członkowskich,

Or. en

Poprawka 59
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że UE nadal inwestuje 
w badania i edukację mniej niż jej 
światowi partnerzy i konkurenci 
gospodarczy; mając na uwadze, że 
konieczne są poważne inwestycje w 
gospodarkę opartą na wiedzy 
specjalistycznej,

J. mając na uwadze, że UE nadal inwestuje 
mniej niż jej światowi partnerzy i 
konkurenci gospodarczy w badania, 
innowacje i edukację, które stanowią 
podstawę dla wzrostu i poprawy 
standardów życia; mając na uwadze, że 
konieczne są poważne inwestycje w 
gospodarkę opartą na wiedzy 
specjalistycznej,

Or. en

Poprawka 60
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że UE nadal inwestuje 
w badania i edukację mniej niż jej 
światowi partnerzy i konkurenci 
gospodarczy; mając na uwadze, że 
konieczne są poważne inwestycje w 
gospodarkę opartą na wiedzy 
specjalistycznej,

J. mając na uwadze, że UE nadal inwestuje 
w badania i edukację mniej niż jej 
światowi partnerzy i konkurenci 
gospodarczy; mając na uwadze, że 
konieczne są poważne inwestycje w 
gospodarkę opartą na wiedzy 
specjalistycznej, szkolenie techniczne oraz 
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szkolenie zawodowe,

Or. it

Poprawka 61
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt Ja preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska w swoim komunikacie w 
sprawie nowych umiejętności i 
zatrudnienia nie odniosła się do 
potencjału nowej zrównoważonej 
gospodarki ani szczególnej potrzeby 
rozwoju zielonych miejsc pracy w celu 
umożliwienia pracownikom czerpania 
korzyści z tego potencjału; mając na 
uwadze, że Parlament Europejski i Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślały 
zalety, jakie przejście na bardziej 
zrównoważoną gospodarkę miałoby dla 
zatrudnienia w Europie; mając na 
uwadze, że w niedawno przeprowadzonym 
przez CEDEFOP badaniu wykazano wiele 
dowodów potwierdzających znaczenie i 
potrzebę zdobywania nowych umiejętności 
w odniesieniu do zielonych miejsc pracy 
na przyszłym europejskim rynku pracy;

Or. en

Poprawka 62
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt Jb preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że na rynkach pracy 
w UE wciąż istnieją różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn, w tym 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, różnice w stawkach za pracę w 
pełnym i niepełnym wymiarze czasu 
pracy, różnice w stopach zatrudnienia, 
różnice związane z wpływem rodzicielstwa 
na stopy zatrudnienia i zróżnicowanie 
emerytury ze względu na płeć; mając na 
uwadze, że role związane z płcią i 
segregacja rynku pracy w kontekście 
zatrudnienia stanowią główne przeszkody 
dla funkcjonowania unijnego rynku 
pracy; mając na uwadze, że nowa 
zrównoważona gospodarka zostanie 
urzeczywistniona w kontekście 
starzejącego się społeczeństwa i malejącej 
siły roboczej, przez co konieczne będzie 
zachęcenie większej liczby kobiet do 
wykonywania płatnej pracy poprzez 
dostosowanie organizacji pracy i 
przygotowanie pracowników we 
wszystkich sektorach na bardziej 
zróżnicowaną siłę roboczą,

Or. en

Poprawka 63
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt Jc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jc. mając na uwadze, że ukierunkowane i 
odpowiednio dostosowane podwyższanie 
umiejętności ma podstawowe znaczenie 
pod względem zdobywania przez 
pracowników nowych kwalifikacji, aby 
mogli oni czerpać korzyści z przejścia na 
bardziej zrównoważoną gospodarkę; 
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mając na uwadze, że istnieją przekonujące 
argumenty ekonomiczne przemawiające 
za podwyższaniem umiejętności, 
integracją rynku pracy i włączeniem 
społecznym; mając na uwadze, że 
ograniczanie inwestycji w zakresie 
podwyższania umiejętności będzie miało 
długoterminowe negatywne skutki,

Or. en

Poprawka 64
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt Jd preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jd. mając na uwadze, że 
rozpowszechnianie się nietypowych umów 
o pracę w większości państw 
członkowskich przyczyniło się do 
zwiększenia segmentacji rynku pracy i 
ograniczenia bezpieczeństwa osób w 
trudnej sytuacji; mając na uwadze, że 
istnieje potrzeba zwiększania stopnia 
godnej pracy i zatrudnienia o wysokiej 
jakości w trakcie inwestowania na rzecz 
tworzenia miejsc pracy,

Or. en

Poprawka 65
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt Ja preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że na rynkach pracy 
w UE wciąż istnieją różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn, w tym 
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zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, różnice w stawkach za pracę w 
pełnym i niepełnym wymiarze czasu 
pracy, różnice w stopach zatrudnienia, 
różnice związane z wpływem rodzicielstwa 
na stopy zatrudnienia i zróżnicowanie 
emerytury ze względu na płeć; mając na 
uwadze, że role związane z płcią i 
segregacja rynku pracy w kontekście 
zatrudnienia stanowią główne przeszkody 
dla funkcjonowania unijnego rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 66
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt Ja preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze to, że w niedawno 
przeprowadzonych badaniach wykazano, 
iż większa elastyczność ogólnie przyczynia 
się do obniżania statusu pracowników, 
którzy coraz częściej są zatrudniani na 
czas określony, a nie na czas 
nieokreślony, w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, a nie na pełen etat, a także 
coraz częściej wbrew woli rozpoczynają 
samozatrudnienie; mając na uwadze nowe 
badanie opierające się na danych OECD, 
w którym wykazano, że im elastyczniejsze 
zatrudnienie, tym większa jego 
niepewność, oraz że elastyczność 
zatrudnienia ma największy negatywny 
wpływ na „zdolności do zatrudnienia” 
(podwyższanie umiejętności i kwalifikacji 
pracowników),

Or. pt

Poprawka 67
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong
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Projekt rezolucji
Punkt Jb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że 
rozpowszechnianie się nietypowych form 
zatrudnienia w wyniku zwiększania 
elastyczności wyklucza coraz większą 
liczbę pracowników z możliwości 
korzystania ze świadczeń socjalnych, 
ponieważ jest ona zależna od statusu 
zatrudnienia danego pracownika; mając 
na uwadze, że zwiększanie elastyczności 
zagraża w związku z tym stabilności 
finansowej systemów zabezpieczenia 
społecznego,

Or. pt

Poprawka 68
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt Jc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jc. mając na uwadze, że w wielu 
badaniach dotyczących warunków pracy, 
przeprowadzonych przez Fundację 
Dublińską, wykazano, że elastycznym 
systemom czasu pracy towarzyszy 
zwiększenie liczby nieregularnych i 
nieprzewidywalnych godzin pracy, co 
prowadzi do ciągłych typowych 
zawodowych problemów zdrowotnych 
połączonych z nowymi problemami 
zdrowotnymi związanymi z większym 
stresem w pracy, wynikającym z nowej 
organizacji pracy zaprojektowanej tak, by 
reagować na krótkotrwałe wahania 
rynku; mając na uwadze, że najnowszych 
badaniach wykazano również, iż 
najelastyczniejsze systemy czasu pracy 
istniejące w Europie nie umożliwiają 
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pracownikom łatwiejszego pogodzenia ich 
życia zawodowego i prywatnego,

Or. pt

Poprawka 69
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Punkt Jd preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jd. mając na uwadze, że kobiety znajdują 
się na rynku pracy w niekorzystnej 
sytuacji i że są nieproporcjonalnie 
reprezentowane w sektorze pracy w 
niepełnym wymiarze czasu pracy oraz w 
nowych, często niepewnych, formach 
rozwiązań w zakresie pracy, a także 
borykają się z trudnościami w dostępie do 
wszystkich praw socjalnych, ochrony 
socjalnej i świadczeń socjalnych,

Or. pt

Poprawka 70
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Punkt Je preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Je. mając na uwadze, że wysokie 
bezrobocie i segmentację rynku pracy 
należy zwalczać poprzez przyznanie 
wszystkim pracownikom równych praw, 
stopniowe likwidowanie wszystkich form 
niepewnego zatrudnienia oraz 
inwestowanie w tworzenie stałych miejsc 
pracy i uczenie się przez całe życie,

Or. pt
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Poprawka 71
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Punkt Jf preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jf. mając na uwadze, że przyjęte przez 
Komisję podejście oparte na modelu 
flexicurity musi zostać uznane za 
całkowicie niezrównoważone i odrzucone, 
ponieważ elastyczności nie towarzyszy 
zwiększanie poziomu zabezpieczenia 
społecznego; mając na uwadze, że 
Komisja po prostu przyczynia się do 
deregulacji bezpieczeństwa zatrudnienia i 
elastyczniejszych umów o pracę oraz nie 
proponuje żadnych skutecznych środków 
mających na celu likwidowanie 
niepewnego zatrudnienia, a jednocześnie 
utrzymuje strategie polityczne, które 
ograniczają poziom zabezpieczenia 
społecznego oraz prawa pracowników i 
bezrobotnych (systemy świadczeń dla 
bezrobotnych zapewniające niższe 
świadczenia i świadczenia socjalne na 
rzecz „aktywizacji bezrobotnych”, 
„równowaga między prawami a 
obowiązkami”, ograniczanie praw i 
zwiększanie obowiązków),

Or. pt

Poprawka 72
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Punkt Ja preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że na rynkach pracy 
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w UE wciąż istnieją różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn, w tym 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, różnice w stawkach za pracę w 
pełnym i niepełnym wymiarze czasu 
pracy, różnice w stopach zatrudnienia, 
różnice związane z wpływem rodzicielstwa 
na stopy zatrudnienia i zróżnicowanie 
emerytury ze względu na płeć; mając na 
uwadze, że role związane z płcią i 
segregacja rynku pracy w kontekście 
zatrudnienia stanowią główne przeszkody 
dla funkcjonowania unijnego rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 73
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. wyraża ubolewanie w związku z tym, że 
cel komunikatu Komisji w sprawie 
nowych umiejętności i zatrudnienia nie 
został osiągnięty i że próbuje się w nim 
przedstawić stare rozwiązania w nowej 
formie; wyraża ubolewanie w związku z 
tym, że w przedmiotowym komunikacie 
nie odniesiono się do potencjału 
ekologicznej gospodarki w zakresie 
tworzenia miejsc pracy, zignorowano 
pilne wyzwania związane z niestabilną 
pracą, bezrobociem i ubóstwem oraz nie 
uwzględniono wymiaru płci; wzywa 
Komisję Europejską do podjęcia nowych i 
skutecznych wysiłków na rzecz 
ostatecznego sprostania najważniejszym 
wyzwaniom społecznej Europy, takim jak 
rozwiązanie problemu nierówności, 
ryzyka wyłączenia i ubóstwa oraz 
rzeczywiste podwyższenie warunków pracy 
i życia; podkreśla, że zarządzaniu 
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gospodarczemu musi towarzyszyć 
skuteczna polityka zatrudnienia i polityka 
społeczna, określająca minimalne 
standardy dla pracowników w całej UE;

Or. en

Poprawka 74
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że w ramach strategii 
„Europa 2020” państwa członkowskie 
uzgodniły cel, zgodnie z którym do roku 
2020 należy osiągnąć 75% zatrudnienia 
wśród osób w wieku 20-64 lata; wzywa 
wszystkie zainteresowane strony do 
zwiększenia wysiłków, by zapewnić 
powodzenie strategii „Europa 2020”;

1. przypomina, że w ramach strategii 
„Europa 2020” państwa członkowskie 
uzgodniły cel, zgodnie z którym do roku 
2020 należy osiągnąć 75% zatrudnienia 
wśród osób w wieku 20-64 lat, a także że 
są one zobowiązane do zlikwidowania 
barier dla uczestnictwa kobiet w rynku 
pracy podczas wdrażania tej strategii[1]; 
wzywa wszystkie zainteresowane strony do 
realizacji priorytetu strategii „Europa 
2020” dotyczącego włączenia oraz 
zintegrowanych wytycznych od 7 do 10 
poprzez angażowanie przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego w 
sporządzanie, wdrażanie, monitorowanie i 
ocenianie krajowych programów reform;
podkreśla, że większość krajowych 
programów reform nie spełnia celu z 
zakresu zatrudnienia ani z zakresu 
ograniczania ubóstwa;
[1] Zob. pkt 5 konkluzji Rady –
Europejski pakt na rzecz równości płci 
(2011–2020).

Or. en

Poprawka 75
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że w ramach strategii 
„Europa 2020” państwa członkowskie 
uzgodniły cel, zgodnie z którym do roku 
2020 należy osiągnąć 75% zatrudnienia 
wśród osób w wieku 20-64 lata; wzywa 
wszystkie zainteresowane strony do 
zwiększenia wysiłków, by zapewnić 
powodzenie strategii „Europa 2020”;

1. przypomina, że w ramach strategii 
„Europa 2020” państwa członkowskie 
uzgodniły cel, zgodnie z którym do roku 
2020 należy osiągnąć 75% zatrudnienia 
wśród osób w wieku 20-64 lata i który jest 
nierozerwalnie związany z ochroną 
europejskiego modelu społecznego, 
wzrostem gospodarczym oraz 
rentownością europejskich systemów 
zabezpieczenia społecznego i finansów 
publicznych; wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do zwiększenia 
wysiłków, by zapewnić powodzenie 
strategii „Europa 2020”;

Or. el

Poprawka 76
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że w ramach strategii 
„Europa 2020” państwa członkowskie 
uzgodniły cel, zgodnie z którym do roku 
2020 należy osiągnąć 75% zatrudnienia 
wśród osób w wieku 20-64 lata; wzywa 
wszystkie zainteresowane strony do 
zwiększenia wysiłków, by zapewnić 
powodzenie strategii „Europa 2020”;

1. przypomina, że w ramach strategii 
„Europa 2020” państwa członkowskie 
uzgodniły cel, zgodnie z którym do roku 
2020 należy osiągnąć 75% zatrudnienia 
wśród osób w wieku 20-64 lat; 
przypomina, że jednym z pięciu głównych 
celów strategii „Europa 2020” jest 
ograniczenie liczby osób przedwcześnie 
kończących naukę szkolną do 10%; 
podkreśla, że radykalne ograniczenie 
bezrobocia wśród młodzieży jest 
warunkiem wstępnym dla osiągnięcia celu 
w zakresie zatrudnienia; wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do zwiększenia 
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wysiłków, by zapewnić powodzenie 
strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 77
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że w ramach strategii 
„Europa 2020” państwa członkowskie 
uzgodniły cel, zgodnie z którym do roku 
2020 należy osiągnąć 75% zatrudnienia 
wśród osób w wieku 20-64 lata; wzywa 
wszystkie zainteresowane strony do 
zwiększenia wysiłków, by zapewnić 
powodzenie strategii „Europa 2020”;

1. przypomina, że w ramach strategii 
„Europa 2020” państwa członkowskie 
uzgodniły cel, zgodnie z którym do roku 
2020 należy osiągnąć 75% zatrudnienia 
wśród osób w wieku 20-64 lata; wzywa 
wszystkie zainteresowane strony do 
zwiększenia wysiłków, by zapewnić 
powodzenie strategii „Europa 2020”; 
wzywa jednak państwa członkowskie do 
dopilnowania tego, by praca odbywała się 
w należytych warunkach zapewniających 
odpowiednią jakość;

Or. fr

Poprawka 78
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że Komisja zignorowała wnioski 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej dotyczące potencjału nowej 
zrównoważonej gospodarki, a także 
analizę CEDEFOP dotyczącą potrzeby 
nabywania nowych umiejętności w 
zakresie przyszłych zielonych miejsc 
pracy; wzywa Komisję do naprawy tej 
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sytuacji poprzez przedstawienie bardziej 
zintegrowanego podejścia do nowych 
ekologicznych umiejętności w 
planowanym komunikacie w sprawie 
miejsc pracy w ramach nowej 
zrównoważonej gospodarki; wzywa 
Komisję Europejską do dopilnowania, aby 
w proces ten byli w pełni zaangażowani 
eksperci z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego;

Or. en

Poprawka 79
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina o istnieniu poważnych 
przeszkód utrudniających skuteczne 
wdrażanie polityki zatrudnienia; jest 
zdania, że należy skutecznie likwidować te 
przeszkody, które obejmują m.in. 
niewystarczający poziom kwalifikacji 
wielu obecnych pracowników, niskie 
oceny poziomów edukacji w niektórych 
europejskich państwach w porównaniu z 
ocenami międzynarodowymi oraz 
rozpowszechnienie niepewności 
zatrudnienia, która nie zachęca do 
podwyższania umiejętności;

Or. en

Poprawka 80
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)



PE467.007v01-00 40/188 AM\869131PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie reform mających 
na celu stworzenie elastyczniejszych 
rynków pracy dla sprzyjania większej 
konkurencyjności, zwiększania 
produktywności, tworzenia miejsc pracy i 
zwalczania bezrobocia strukturalnego;

Or. en

Poprawka 81
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że stopa zatrudnienia jest 
ściśle związana z wynikami 
gospodarczymi; zdecydowanie zaleca, by 
państwa członkowskie stosowały wytyczne 
dotyczące polityki zatrudnienia wraz z 
ogólnymi wytycznymi polityki 
gospodarczej;

2. zauważa, że stopa zatrudnienia jest 
ściśle związana z wynikami 
gospodarczymi, a zwłaszcza z wysokimi 
wskaźnikami wzrostu gospodarczego; 
zdecydowanie zaleca, by państwa 
członkowskie stosowały wytyczne 
dotyczące polityki zatrudnienia wraz z 
ogólnymi wytycznymi polityki 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 82
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że stopa zatrudnienia jest 
ściśle związana z wynikami 
gospodarczymi; zdecydowanie zaleca, by 
państwa członkowskie stosowały wytyczne 
dotyczące polityki zatrudnienia wraz z 
ogólnymi wytycznymi polityki 

2. zauważa, że stopa zatrudnienia jest 
ściśle związana z wynikami 
gospodarczymi; zdecydowanie zaleca, by 
państwa członkowskie dostosowały ogólne 
wytyczne w zakresie polityki gospodarczej
do wytycznych dotyczących polityki 
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gospodarczej; zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 83
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że stopa zatrudnienia jest 
ściśle związana z wynikami 
gospodarczymi; zdecydowanie zaleca, by 
państwa członkowskie stosowały wytyczne 
dotyczące polityki zatrudnienia wraz z 
ogólnymi wytycznymi polityki 
gospodarczej;

2. zauważa, że stopa zatrudnienia i wyniki 
gospodarcze wzajemnie się wzmacniają; 
zdecydowanie zaleca, by państwa 
członkowskie stosowały wytyczne 
dotyczące polityki zatrudnienia wspólnie z 
ogólnymi wytycznymi polityki 
gospodarczej w celu wspierania tworzenia 
zatrudnienia o wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 84
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że stopa zatrudnienia jest 
ściśle związana z wynikami 
gospodarczymi; zdecydowanie zaleca, by 
państwa członkowskie stosowały wytyczne 
dotyczące polityki zatrudnienia wraz z 
ogólnymi wytycznymi polityki 
gospodarczej;

2. zauważa, że stopa zatrudnienia jest 
ściśle związana z wynikami 
gospodarczymi; zdecydowanie zaleca, by 
państwa członkowskie stosowały 
zintegrowane wytyczne strategii „Europa 
2020” mające na celu skoordynowanie 
polityki zatrudnienia z ogólniejszymi
wytycznymi polityki gospodarczej i były 
ukierunkowane na zatrudnienie o 
wysokiej jakości;

Or. en
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Poprawka 85
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że stopa zatrudnienia jest 
ściśle związana z wynikami 
gospodarczymi; zdecydowanie zaleca, by 
państwa członkowskie stosowały wytyczne 
dotyczące polityki zatrudnienia wraz z 
ogólnymi wytycznymi polityki 
gospodarczej;

2. zauważa, że stopa zatrudnienia jest 
ściśle związana z wynikami 
gospodarczymi; zdecydowanie zaleca, by 
państwa członkowskie stosowały wytyczne 
dotyczące polityki zatrudnienia i 
dostosowywały je do ogólnych wytycznych 
polityki gospodarczej;

Or. fr

Poprawka 86
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że państwa członkowskie 
wciąż są odpowiedzialne za najważniejsze 
elementy polityki społecznej, takie jak 
podatki, programy opieki społecznej, 
niektóre regulacje dotyczące pracy, opieka 
zdrowotna i edukacja; jest zdania, że 
podstawowe znaczenie ma to, aby polityka 
społeczna była zgodna z krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi 
uwarunkowaniami, a w szczególności z 
uwarunkowaniami panującymi w 
poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 87
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. domaga się lepszej koordynacji 
gospodarczych strategii politycznych 
państw członkowskich w celu unikania 
nieuczciwej konkurencji i zakłóceń rynku; 
domaga się, by państwa członkowskie 
przestrzegały zasad dyscypliny budżetowej 
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
nadmiernego deficytu, a ponadto wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznego 
nadzoru budżetowego;

skreślony

Or. en

Poprawka 88
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. domaga się lepszej koordynacji 
gospodarczych strategii politycznych 
państw członkowskich w celu unikania 
nieuczciwej konkurencji i zakłóceń rynku; 
domaga się, by państwa członkowskie 
przestrzegały zasad dyscypliny budżetowej 
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
nadmiernego deficytu, a ponadto wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznego 
nadzoru budżetowego;

skreślony

Or. en

Poprawka 89
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Birgit Sippel
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. domaga się lepszej koordynacji 
gospodarczych strategii politycznych 
państw członkowskich w celu unikania 
nieuczciwej konkurencji i zakłóceń rynku; 
domaga się, by państwa członkowskie 
przestrzegały zasad dyscypliny budżetowej 
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
nadmiernego deficytu, a ponadto wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznego 
nadzoru budżetowego;

3. domaga się lepszej koordynacji 
gospodarczych strategii politycznych 
państw członkowskich w celu unikania
nieuczciwej konkurencji i zakłóceń rynku; 
domaga się, by państwa członkowskie 
przestrzegały zasad dyscypliny budżetowej 
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
nadmiernego deficytu, a ponadto wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznego 
nadzoru budżetowego, przy czym 
dyscyplina budżetowa nie może prowadzić 
do jednostronnej likwidacji praw 
socjalnych; podkreśla, że oszczędności, 
np. cięcia wydatków na system edukacji, 
przy aktywnej polityce dotyczącej rynku 
pracy byłyby niekorzystne przede 
wszystkim dla ludzi młodych; podkreśla 
ponadto, że jednowymiarowa polityka 
oszczędnościowa nie jest odpowiednim 
środkiem zwalczania problemu braku 
wykwalifikowanej siły roboczej w Europie 
i zapewnienia konkurencyjności 
gospodarki;

Or. de

Poprawka 90
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. domaga się lepszej koordynacji 
gospodarczych strategii politycznych 
państw członkowskich w celu unikania 
nieuczciwej konkurencji i zakłóceń rynku; 
domaga się, by państwa członkowskie 
przestrzegały zasad dyscypliny budżetowej 

3. domaga się lepszej koordynacji i 
wspierania zrównoważonego rozwoju 
gospodarczych strategii politycznych; 
domaga się, by państwa członkowskie i UE 
przedstawiły oceny wpływu na 
społeczeństwo, zgodnie z art. 9 TFUE, 
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w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
nadmiernego deficytu, a ponadto wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznego 
nadzoru budżetowego;

dotyczące wszystkich odnośnych obszarów 
polityki oraz by uwzględniły społeczne 
koszty surowej dyscypliny budżetowej i 
środków oszczędnościowych, które 
zagrażają niezbędnym inwestycjom w 
rozwój umiejętności i tworzenie miejsc 
pracy o wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 91
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. domaga się lepszej koordynacji 
gospodarczych strategii politycznych 
państw członkowskich w celu unikania 
nieuczciwej konkurencji i zakłóceń rynku; 
domaga się, by państwa członkowskie 
przestrzegały zasad dyscypliny budżetowej 
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
nadmiernego deficytu, a ponadto wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznego 
nadzoru budżetowego;

3. domaga się lepszej koordynacji 
gospodarczych strategii politycznych 
państw członkowskich w celu wspierania 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy, a także 
unikania nieuczciwej konkurencji i 
zakłóceń rynku oraz zwiększania 
nierówności w zakresie 
równouprawnienia płci; wzywa Komisję 
do prowadzenia skutecznego nadzoru 
budżetowego przy jednoczesnym 
umożliwianiu zwiększania w ramach 
odnośnych krajowych programów reform 
stopnia inwestycji publicznych zgodnie z 
celami UE z zakresu wzrostu i 
zatrudnienia oraz strategią „Europa 
2020”;

Or. en

Poprawka 92
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. domaga się lepszej koordynacji 
gospodarczych strategii politycznych 
państw członkowskich w celu unikania 
nieuczciwej konkurencji i zakłóceń rynku; 
domaga się, by państwa członkowskie 
przestrzegały zasad dyscypliny budżetowej 
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
nadmiernego deficytu, a ponadto wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznego 
nadzoru budżetowego;

3. domaga się lepszej koordynacji 
gospodarczych strategii politycznych 
państw członkowskich z uwzględnieniem 
istniejących nierówności między 
regionami w całej Europie pod względem 
stóp zatrudnienia i bezrobocia w celu 
unikania nieuczciwej konkurencji i 
zakłóceń rynku; domaga się, by państwa 
członkowskie przestrzegały zasad 
dyscypliny budżetowej w celu 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
nadmiernego deficytu, a ponadto wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznego 
nadzoru budżetowego;

Or. en

Poprawka 93
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. domaga się lepszej koordynacji 
gospodarczych strategii politycznych 
państw członkowskich w celu unikania 
nieuczciwej konkurencji i zakłóceń rynku; 
domaga się, by państwa członkowskie 
przestrzegały zasad dyscypliny budżetowej 
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
nadmiernego deficytu, a ponadto wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznego 
nadzoru budżetowego;

3. domaga się skutecznej konkurencji 
opartej na gospodarczych strategiach
politycznych państw członkowskich; 
domaga się, by państwa członkowskie 
przestrzegały zasad dyscypliny budżetowej 
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
nadmiernego deficytu, a ponadto wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznego 
nadzoru budżetowego;

Or. en

Poprawka 94
Roger Helmer
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. domaga się lepszej koordynacji 
gospodarczych strategii politycznych 
państw członkowskich w celu unikania 
nieuczciwej konkurencji i zakłóceń rynku; 
domaga się, by państwa członkowskie 
przestrzegały zasad dyscypliny budżetowej 
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
nadmiernego deficytu, a ponadto wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznego 
nadzoru budżetowego;

3. domaga się lepszej koordynacji 
gospodarczych strategii politycznych 
państw członkowskich w celu unikania 
nieuczciwej konkurencji i zakłóceń rynku; 
domaga się, by państwa członkowskie 
przestrzegały zasad dyscypliny budżetowej 
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
nadmiernego deficytu;

Or. en

Poprawka 95
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża wsparcie dla przedstawionej w 
ramach strategii „Europa 2020” inicjatywy 
przewodniej Komisji dotyczącej przejścia 
ku zrównoważonej gospodarce;

4. wyraża wsparcie dla przedstawionej w 
ramach strategii „Europa 2020” inicjatywy 
przewodniej Komisji dotyczącej przejścia 
ku zrównoważonej gospodarce i oczekuje 
niezwłocznego podjęcia przez Komisję 
Europejską działań mających na celu 
wspieranie inicjatywy przewodniej 
dotyczącej bardziej zrównoważonej 
gospodarki w odniesieniu do kwestii 
zatrudnienia; wskazuje, że działania 
Komisji Europejskiej w odniesieniu do 
inicjatywy przewodniej mogą zostać 
ocenione wyłącznie poprzez wzięcie pod 
uwagę kwestii zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 96
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża wsparcie dla przedstawionej w 
ramach strategii „Europa 2020” inicjatywy 
przewodniej Komisji dotyczącej przejścia 
ku zrównoważonej gospodarce;

4. wyraża wsparcie dla przedstawionej w 
ramach strategii „Europa 2020” inicjatywy 
przewodniej Komisji dotyczącej przejścia 
ku zrównoważonej gospodarce i podkreśla, 
że ochrona środowiska i rozwój nowych 
ekologicznych technologii będą wymagały 
znaczących zmian w programach 
szkoleniowych w celu dostosowania 
umiejętności i kwalifikacji podaży siły 
roboczej, a tym samym określania 
ważnych nisz dla tworzenia miejsc pracy 
w tych sektorach;

Or. es

Poprawka 97
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża wsparcie dla przedstawionej w 
ramach strategii „Europa 2020” inicjatywy 
przewodniej Komisji dotyczącej przejścia 
ku zrównoważonej gospodarce;

4. wyraża wsparcie dla przedstawionej w 
ramach strategii „Europa 2020” inicjatywy 
przewodniej Komisji, stanowiącej 
sugestywne ramy na rzecz wspierania 
konkurencji i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 98
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża wsparcie dla przedstawionej w 
ramach strategii „Europa 2020” inicjatywy 
przewodniej Komisji dotyczącej przejścia 
ku zrównoważonej gospodarce;

4. wyraża wsparcie dla przedstawionej w 
ramach strategii „Europa 2020” inicjatywy 
przewodniej Komisji dotyczącej przejścia 
ku zrównoważonej, inteligentniejszej i 
ekologiczniejszej gospodarce sprzyjającej 
włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 99
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża wsparcie dla przedstawionej w 
ramach strategii „Europa 2020” inicjatywy 
przewodniej Komisji dotyczącej przejścia 
ku zrównoważonej gospodarce;

4. wyraża wsparcie dla przedstawionych w 
ramach strategii „Europa 2020” inicjatyw 
przewodnich Komisji dotyczących 
przejścia ku inteligentnej i zrównoważonej 
gospodarce sprzyjającej włączeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 100
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w 
łańcuchu produkcyjnym wymaga lepszych 
strategii w dziedzinie zatrudnienia, 
edukacji i organizacji pracy w celu 
zoptymalizowania konkurencyjności 
europejskiej gospodarki, minimalizacji 

5. przypomina, że niedawne wydarzenia 
gospodarcze i zmiany na rynku pracy 
wymagają lepszych strategii w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i organizacji pracy 
w celu poprawy warunków pracy i życia w 
UE, tworzenia nowych, godnych miejsc 
pracy, zapewnienia powszechnego dostępu 
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strat kapitału ludzkiego oraz poprawy 
możliwości w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy;

do uczenia się przez całe życie, 
zdobywania kwalifikacji i umiejętności, 
podnoszenia kwalifikacji lub 
przekwalifikowania oraz skutecznego 
zwalczania dyskryminacji na rynku pracy; 
podkreśla, że ukierunkowane i 
odpowiednio dostosowane podwyższanie 
umiejętności ma podstawowe znaczenie 
pod względem zdobywania przez 
pracowników niezbędnych kwalifikacji, 
aby mogli oni czerpać korzyści z przejścia 
na bardziej zrównoważoną gospodarkę; 
podkreśla gospodarcze argumenty 
przemawiające za podwyższaniem 
umiejętności, integracją rynku pracy i 
włączeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 101
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy;

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy; przypomina, że 
szkolenie i zwiększanie kapitału ludzkiego 
daje również poszczególnym osobom 
korzyści o charakterze innym niż 
gospodarczy, takie jak lepsze zdrowie i 
samopoczucie, dłuższa oczekiwana 
długość życia i większe 
prawdopodobieństwo udziału w życiu 
społeczeństwa;

Or. da
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Poprawka 102
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy;

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy; podkreśla znaczenie 
zwiększania atrakcyjności miejsc pracy i 
karier zawodowych wśród młodych 
pracowników – w przeciwnym razie wiele 
sektorów przemysłu będzie borykać się z 
ryzykiem demograficznym zagrażającym 
ich przyszłości;

Or. en

Poprawka 103
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy;

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia
nowych miejsc pracy; podkreśla, że starsza 
siła robocza i dłuższa aktywność 
zawodowa mogą mieć pozytywny wpływ 
na ożywienie gospodarcze i przyszły 
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wzrost; podkreśla w związku z tym 
znaczenie uczenia się przez całe życie, 
zwłaszcza w przypadku starszych 
pracowników, którzy wykonują ciężką 
pracę fizyczną lub umysłową;

Or. nl

Poprawka 104
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy;

5. przypomina działania mające na celu 
przeciwdziałanie skutkom tendencji 
demograficznych, migracji i zmian 
technologicznych na rzecz zapewnienia 
lepszych strategii w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i organizacji pracy, 
w tym usług w zakresie opieki i środków 
ukierunkowanych na umożliwienie 
kobietom i mężczyznom pogodzenia życia 
zawodowego z prywatnym, w celu 
zoptymalizowania konkurencyjności 
europejskiej gospodarki, minimalizacji 
strat kapitału ludzkiego oraz poprawy 
możliwości w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 105
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
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w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy;

w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy; dla wszystkich grup 
wiekowych szczególną rolę w tym procesie 
powinien odgrywać projekt uczenia się 
przez całe życie;

Or. de

Poprawka 106
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w 
łańcuchu produkcyjnym wymaga lepszych 
strategii w dziedzinie zatrudnienia, 
edukacji i organizacji pracy w celu 
zoptymalizowania konkurencyjności 
europejskiej gospodarki, minimalizacji 
strat kapitału ludzkiego oraz poprawy 
możliwości w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy;

5. podkreśla, że w świetle obecnego 
kryzysu i uwzględniając przyszłe 
wzywania, takie jak zmiany 
demograficzne i tworzenie ekologicznej 
gospodarki, konieczne jest tworzenie 
lepszych strategii w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i organizacji pracy 
w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 107
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
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produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy;

produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji, 
organizacji pracy, zdrowia, 
niepełnosprawności i stylu życia w celu 
zoptymalizowania konkurencyjności 
europejskiej gospodarki, minimalizacji 
strat kapitału ludzkiego oraz poprawy 
możliwości w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy;

Or. hu

Poprawka 108
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy;

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy; wzywa do nadania 
priorytetu unijnej polityce zatrudnienia i 
rozwoju umiejętności;

Or. lt

Poprawka 109
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że połączenie zmian 5. przypomina, że połączenie zmian 
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demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy;

demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności gospodarek w całej UE, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 110
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy;

5. przypomina, że połączenie zmian 
demograficznych i malejącej siły roboczej
ze zmianami w łańcuchu produkcyjnym 
wymaga lepszych strategii w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i organizacji pracy 
w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego, 
lepszego wykorzystania wartości 
prezentowanej przez starszych 
pracowników oraz poprawy możliwości w 
zakresie tworzenia nowych miejsc pracy
dla pracowników w każdym wieku;

Or. en

Poprawka 111
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że połączenie zmian 5. przypomina, że połączenie zmian 
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demograficznych ze zmianami w łańcuchu 
produkcyjnym wymaga lepszych strategii 
w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
organizacji pracy w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego oraz 
poprawy możliwości w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy;

demograficznych i malejącej siły roboczej
ze zmianami w łańcuchu produkcyjnym 
wymaga lepszych strategii w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i organizacji pracy 
w celu zoptymalizowania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
minimalizacji strat kapitału ludzkiego, 
lepszego wykorzystania wartości 
prezentowanej przez starszych 
pracowników oraz poprawy możliwości w 
zakresie tworzenia nowych miejsc pracy
dla pracowników w każdym wieku;

Or. en

Poprawka 112
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że pracownicy migrujący, 
pomimo że w znacznym stopniu 
przyczyniają się do zwiększania 
wydajności i wzrostu gospodarczego, są 
szczególnie narażeni i wymagają 
szczególnej uwagi pod względem godnej 
pracy i warunków życia, a także dostępu 
do usług socjalnych i zdrowotnych oraz 
kształcenia i szkolenia; z zadowoleniem 
przyjmuje zatem określone w 
przedmiotowym Programie kluczowe 
działanie 7 dotyczące zainicjowania 
nowego programu na rzecz integracji 
obywateli państw trzecich, którego celem 
jest m.in. włączanie priorytetów z zakresu 
integracji w główny nurt polityki państw 
członkowskich we wszystkich odnośnych 
obszarach polityki;

Or. en
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Poprawka 113
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla potrzebę kontynuowania 
działań na rzecz „inteligentnego” wzrostu 
poprzez zwiększanie liczby inwestycji w 
zakresie kształcenia i szkolenia, co 
umożliwi Europie uzyskanie miana 
najważniejszego centrum naukowego na 
świecie, będącego pionierem w dziedzinie 
kreatywnej pracy i łączącego pełne 
zatrudnienie i silną pomoc socjalną ze 
zrównoważoną produkcją i stylami życia;

Or. en

Poprawka 114
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że obecnie ważniejsze niż 
kiedykolwiek wcześniej jest 
kontynuowanie inwestowania w 
podwyższanie umiejętności, a w 
szczególności w dopasowywanie 
umiejętności do rynku pracy; podkreśla w 
tym względzie potrzebę prowadzenia 
ściślejszej i aktywniejszej współpracy 
pomiędzy uniwersytetami lub centrami 
badawczymi oraz przedsiębiorstwami i 
pracodawcami;

Or. en
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Poprawka 115
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 5b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. jest zdania, że w celu zapewnienia 
zdolności do zatrudnienia siły roboczej 
należy wdrożyć bardziej kompleksowe 
strategie z zakresu uczenia się przez całe 
życie, a systemy z zakresu kształcenia i 
szkolenia zawodowego muszą być 
dostosowywane do gwałtownie 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

Or. en

Poprawka 116
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów 
społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 
bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; ostrzega przed stosowaniem 
uniwersalnych rozwiązań;

6. podkreśla, że należy ponownie 
zrównoważyć krajowe rozwiązania 
dotyczące flexicurity poprzez 
dostosowanie systemów zabezpieczenia 
społecznego, które sprzyjają aktywnemu 
włączeniu społecznemu i gwarantują 
jednostce minimalny dochód 
zapobiegający ubóstwu, dostęp do godnej 
pracy i wysokiej jakości usług 
świadczonych w interesie ogólnym po 
przystępnej cenie; jest zdania, że 
odpowiednia ochrona socjalna jest 
warunkiem wstępnym dla:
– zrównoważonej społecznej gospodarki 
rynkowej,
– elastycznego rynku pracy sprzyjającego 
włączeniu społecznemu,
– umożliwienia pracownikom 
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elastyczniejszego przechodzenia między 
okresami zatrudnienia i bezrobocia, 
szkolenia i przekwalifikowywania się,
– umożliwienia przedsiębiorstwom 
dostosowania się do nowych wymogów;
ostrzega przed stosowaniem uniwersalnych 
rozwiązań;

Or. en

Poprawka 117
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów 
społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 
bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; ostrzega przed stosowaniem 
uniwersalnych rozwiązań;

6. jest zdania, że strategie opierające się 
na modelu flexicurity nie są właściwym 
sposobem likwidowania niepewnego 
zatrudnienia i ograniczania bezrobocia; 
podkreśla, że wysokie poziomy ochrony 
zatrudnienia i ochrony miejsc pracy 
opierają się na podstawowym prawie 
pracowników do ochrony przed 
niesłusznym zwolnieniem; podkreśla, że 
ochrona miejsc pracy i ochrona 
zatrudnienia muszą być również 
wykorzystywane jako przydatne 
instrumenty w ramach ogólnej polityki 
oczekiwania na zmiany oraz wspierania 
stabilności i ciągłości zatrudnienia;

Or. pt

Poprawka 118
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów 
społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 
bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; ostrzega przed stosowaniem 
uniwersalnych rozwiązań;

6. podkreśla, że model flexicurity jest tylko 
jednym z dostępnych instrumentów 
zmodernizowania rynków pracy oraz że 
możliwy stopień jego wykorzystania w 
poszczególnych państwach członkowskich 
wciąż musi zostać oceniony; jest 
przekonany, że tam, gdzie to możliwe, 
należy rozważyć krajowe rozwiązania 
dotyczące flexicurity i dostosować je do 
nowych kontekstów społeczno-
gospodarczych w poszczególnych 
państwach członkowskich zgodnie z ich 
szczególnymi potrzebami w celu 
zapewnienia elastycznego i aktywnego 
rynku pracy, efektywnych systemów 
szkoleń zawodowych oraz bezpiecznych 
systemów zabezpieczenia społecznego; 
ostrzega przed stosowaniem uniwersalnych 
rozwiązań; wzywa państwa członkowskie 
do dopilnowania, aby przeprowadzanym 
przez nie reformom rynków pracy 
towarzyszyło zwiększanie ochrony 
socjalnej i ochrony osób bezrobotnych 
oraz zwiększanie jakości publicznych 
służb zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 119
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów 
społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów 
społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, sprawiedliwego 
wynagrodzenia za wykonywaną pracę, 
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bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; ostrzega przed stosowaniem 
uniwersalnych rozwiązań;

efektywnych systemów szkoleń 
zawodowych dostępnych dla wszystkich, 
systemów szkoleń oraz bezpiecznych 
systemów zabezpieczenia społecznego; 
ostrzega przed stosowaniem uniwersalnych 
rozwiązań;

Or. lt

Poprawka 120
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów
społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 
bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; ostrzega przed stosowaniem 
uniwersalnych rozwiązań;

6. podkreśla, że należy przeformułować
krajowe rozwiązania dotyczące flexicurity 
w celu ich ugruntowania w nowych 
kontekstach społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami, 
aby zapewnić efektywne systemy szkoleń 
zawodowych oraz bezpieczne systemy
zabezpieczenia społecznego jako podstawę 
elastycznego i aktywnego rynku pracy; 
ostrzega przed stosowaniem uniwersalnych 
rozwiązań;

Or. it

Poprawka 121
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów 

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów 
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społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 
bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; ostrzega przed stosowaniem 
uniwersalnych rozwiązań;

społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 
bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; podkreśla, że model 
flexicurity nie powinien być postrzegany 
jako uniwersalne rozwiązanie;

Or. en

Poprawka 122
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów 
społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 
bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; ostrzega przed stosowaniem 
uniwersalnych rozwiązań;

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i
dostosować je do szczególnych potrzeb 
poszczególnych państw członkowskich w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 
bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; ostrzega przed stosowaniem 
uniwersalnych rozwiązań;

Or. da

Poprawka 123
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 6. podkreśla, że należy utrzymywać i 
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rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów 
społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 
bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; ostrzega przed stosowaniem 
uniwersalnych rozwiązań;

usprawnić krajowe rozwiązania dotyczące 
flexicurity i dostosować je do nowych 
kontekstów społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 
bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; ostrzega przed stosowaniem 
uniwersalnych rozwiązań;

Or. en

Poprawka 124
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów 
społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 
bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; ostrzega przed stosowaniem 
uniwersalnych rozwiązań;

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów 
społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 
bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; ostrzega przed stosowaniem 
uniwersalnych rozwiązań;

Or. pt

Poprawka 125
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów 
społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, efektywnych 
systemów szkoleń zawodowych oraz 
bezpiecznych systemów zabezpieczenia 
społecznego; ostrzega przed stosowaniem 
uniwersalnych rozwiązań;

6. podkreśla, że należy usprawnić krajowe 
rozwiązania dotyczące flexicurity i 
dostosować je do nowych kontekstów 
społeczno-gospodarczych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia elastycznego i 
aktywnego rynku pracy, włączenia 
społecznego, efektywnych systemów 
szkoleń zawodowych oraz bezpiecznych 
systemów zabezpieczenia społecznego; 
ostrzega przed stosowaniem uniwersalnych 
rozwiązań;

Or. en

Poprawka 126
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uznaje wpływ sektorów pracy 
niskopłatnej, takich jak sektor pracy 
tymczasowej oraz sprzątania budynków i 
obiektów przemysłowych, zapewniających 
ważne możliwości niewykwalifikowanym 
osobom szukającym pracy;

Or. en

Poprawka 127
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. jest zdania, że koniecznemu 
propagowaniu wysokiej jakości miejsc 
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pracy jako podstawy do budowania 
europejskiej konkurencyjności muszą 
towarzyszyć stabilne i godne warunki 
pracy dla wszystkich osób, dlatego też 
uznaje stały wzrost liczby umów opartych 
na nietypowych rozwiązaniach i 
niepewnych warunkach za niezwykle 
niepokojący; pociąga on za sobą 
konieczność stworzenia mocnego i 
wyważonego systemu ochrony;

Or. it

Poprawka 128
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. jest przekonany, że model flexicurity 
nie może być stosowany w państwach 
członkowskich, w których istnieje niewiele 
możliwości wzmocnienia systemu 
zabezpieczenia społecznego z uwagi na 
ograniczenia budżetowe i zaburzenia 
równowagi makroekonomicznej, oraz że 
wypaczone rozważania na temat braku 
elastyczności rynku pracy będą skutkować 
reformami ukierunkowanymi na 
realizację niewłaściwych celów; jest 
przekonany, że nie zlikwiduje to 
bezrobocia spowodowanego problemami 
strukturalnymi związanymi głównie z 
nieskutecznymi przemysłowymi 
strategiami politycznymi i bańkami 
ekonomicznymi; podkreśla, że modelowi 
flexicurity zawsze musi towarzyszyć 
tworzenie zatrudnienia o wysokiej jakości;

Or. en
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Poprawka 129
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 6b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla konieczność stworzenia 
europejskich ram prawodawczych 
dotyczących godnej pracy i niepewności, 
zwiększania ochrony pracowników i 
wzmacniania praw pracowniczych;

Or. en

Poprawka 130
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 6c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. uważa, że należy wzmocnić 
finansowane przez państwo systemy 
emerytalne, aby zapewnić odpowiednie i 
trwałe emerytury osobom, które 
nieregularnie opłacały składki 
emerytalne, poprzez skuteczne zwalczanie 
wykluczenia i dyskryminacji na rynkach 
pracy, w tym rozpowszechniania 
niepewnej i nietypowej pracy, za pomocą 
nowego europejskiego prawodawstwa, a 
także poprzez tworzenie miejsc pracy o 
wysokiej jakości przy jednoczesnym 
zwiększaniu stóp zatrudnienia; jest 
głęboko przekonany, że sprawiedliwy 
system emerytalny powinien obejmować 
również godne minimalne poziomy 
emerytur we wszystkich państwach 
członkowskich, co powinno być kwestią 
krajowej solidarności, będącej 
najważniejszym czynnikiem w zwalczaniu 
ubóstwa i wykluczenia;
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Or. en

Poprawka 131
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla znaczenie nieformalnego 
uczenia się i zdobywania umiejętności 
poprzez zacieśnianie współpracy 
międzypokoleniowej, w ramach której 
młode osoby mogą zdobywać nowe 
umiejętności, ucząc się od starszych 
pracowników;

Or. en

Poprawka 132
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by umożliwiły wszystkim rodzicom, a 
zwłaszcza rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie;

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem;

Or. en

Poprawka 133
Elisabeth Schroedter
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by umożliwiły wszystkim rodzicom, a 
zwłaszcza rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie;

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem, co utrudnia równy udział w 
rynku pracy głównie kobietom; wzywa 
państwa członkowskie, by umożliwiły 
wszystkim rodzicom, a zwłaszcza 
rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie; zachęca 
państwa członkowskie do dążenia do 
osiągnięcia sprawiedliwego podziału 
pracy nieodpłatnej między kobiety i 
mężczyzn poprzez zapewnianie płatnego 
urlopu rodzicielskiego i stworzenie 
płatnego urlopu związanego z 
obowiązkami w zakresie opieki; wzywa 
Komisję do uzupełnienia istniejących ram 
prawnych dotyczących równowagi między 
życiem zawodowym i prywatnym, w tym 
przepisów dotyczących urlopu 
rodzicielskiego i urlopu związanego z 
opieką nad osobami pozostającymi na 
utrzymaniu, ale innymi niż dzieci; wzywa 
Radę do zatwierdzenia projektu wniosku 
legislacyjnego dotyczącego pracownic w 
ciąży[1] (dyrektywy w sprawie 
macierzyństwa);
[1] Rezolucja legislacyjna Parlamentu 
Europejskiego z dnia 20 października 
2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającej dyrektywę Rady 
92/85/EWG w sprawie wprowadzenia 
środków służących wspieraniu poprawy w 
miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracownic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły i pracownic karmiących 
piersią, P7_TA(2010)0373.

Or. en
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Poprawka 134
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by umożliwiły wszystkim rodzicom, a 
zwłaszcza rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie;

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by umożliwiły wszystkim rodzicom, a 
zwłaszcza rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie; zachęca do
osiągnięcia sprawiedliwego podziału 
pracy nieodpłatnej między kobiety i 
mężczyzn poprzez zapewnianie płatnego 
urlopu rodzicielskiego i stworzenie 
płatnego urlopu związanego z 
obowiązkami w zakresie opieki; wzywa 
Komisję do uzupełnienia istniejących ram 
prawnych dotyczących równowagi między 
życiem zawodowym i prywatnym, w tym 
przepisów dotyczących urlopu 
rodzicielskiego i urlopu związanego z 
opieką nad osobami pozostającymi na 
utrzymaniu, ale innymi niż dzieci; wzywa 
Radę do zatwierdzenia projektu wniosku 
legislacyjnego dotyczącego pracownic w 
ciąży (dyrektywy w sprawie 
macierzyństwa);

Or. en

Poprawka 135
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
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pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by umożliwiły wszystkim rodzicom, a 
zwłaszcza rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie;

pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by wspierały finansowo rodziców, którzy 
chcą opiekować się swoimi dziećmi, a 
zwłaszcza osoby najmniej 
uprzywilejowane lub niepełnosprawne, 
przez przyznawanie odpowiednich 
środków lub możliwości skorzystania z 
urlopu z powodów rodzinnych;

Or. fr

Poprawka 136
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by umożliwiły wszystkim rodzicom, a 
zwłaszcza rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie;

7. ubolewa, że dla wielu pracowników, a 
szczególnie dla kobiet i rodziców samotnie 
wychowujących dziecko, pogodzenie życia 
zawodowego z rodzinnym nadal pozostaje 
bardzo trudnym zadaniem; wzywa państwa 
członkowskie, by umożliwiły wszystkim 
rodzicom, a zwłaszcza rodzinom 
niepełnym, nie tylko podejmowanie 
działalności zawodowej, lecz również 
korzystanie z potencjału uczenia się przez 
całe życie;

Or. bg

Poprawka 137
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
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pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by umożliwiły wszystkim rodzicom, a 
zwłaszcza rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie;

pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by zachęcały przedsiębiorstwa do 
przyjmowania organizacyjnych podjeść, 
które byłyby zgodne z obowiązkami 
rodzicielskimi, by umożliwiły wszystkim 
rodzicom, a zwłaszcza rodzinom 
niepełnym, nie tylko podejmowanie 
działalności zawodowej, lecz również 
korzystanie z potencjału uczenia się przez 
całe życie, co jest najważniejszym 
sposobem zwalczania ubóstwa i 
wykluczenia społecznego;

Or. lt

Poprawka 138
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by umożliwiły wszystkim rodzicom, a 
zwłaszcza rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie;

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by umożliwiły wszystkim rodzicom, a 
zwłaszcza rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie, np. poprzez 
sponsorowanie płatnych szkoleń i 
umożliwianie ich pogodzenia z 
obowiązkami rodzinnymi;

Or. en

Poprawka 139
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by umożliwiły wszystkim rodzicom, a 
zwłaszcza rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie;

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by umożliwiły wszystkim rodzicom, a 
zwłaszcza rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie; podkreśla, że 
podstawowe znaczenie ma to, aby 
zwiększać skuteczność systemów opieki na 
dziećmi na szczeblu krajowym poprzez 
zwiększanie dostępu do nich;

Or. el

Poprawka 140
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by umożliwiły wszystkim rodzicom, a 
zwłaszcza rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie;

7. ubolewa, że dla wielu pracowników 
pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym 
zadaniem; wzywa państwa członkowskie, 
by umożliwiły wszystkim rodzicom, a 
zwłaszcza rodzinom niepełnym, nie tylko 
podejmowanie działalności zawodowej, 
lecz również korzystanie z potencjału 
uczenia się przez całe życie; ponadto 
wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia strategii politycznych i 
programów mających na celu wspieranie 
opiekunów rodzin;

Or. en
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Poprawka 141
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że Komisja ignoruje pilną potrzebę 
zlikwidowania wad europejskiego prawa 
pracy, które prowadzą do nieustannych 
naruszeń zasady równości wynagrodzeń 
za taką samą pracę w tym samym miejscu 
pracy; wyraża ubolewanie w związku z 
tym, że zamiast wzmacniać zasadę 
równości wynagrodzeń zarówno w 
odniesieniu do swobodnego przepływu 
pracowników, jak i do nierównego 
traktowania kobiet i mężczyzn, Komisja w 
swoim wniosku w sprawie „jednolitej 
umowy na czas nieokreślony” wprowadza 
nową koncepcję nierównego traktowania, 
która nadaje młodym pracownikom o 
wiele mniej praw na początku ich kariery 
zawodowej; podkreśla, że wyniki badań 
wyraźnie wskazują na to, iż ograniczanie 
praw nie ułatwia tworzenia miejsc pracy, 
ale że stabilny zbiór praw jest warunkiem 
wstępnym dla istnienia elastycznych 
rynków pracy;

Or. en

Poprawka 142
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę na to, że reformy na 
rynku pracy nie są celem samym w sobie i 
że reformy, które nie zostały uzgodnione z 
partnerami społecznymi, okazały się 
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nieskuteczne i nie pomogły w zwiększaniu 
tempa tworzenia miejsc pracy; wzywa 
Komisję do zintensyfikowania dialogu 
społecznego oraz do włączania partnerów 
społecznych w proces europejskiego 
semestru;

Or. en

Poprawka 143
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 7b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa do zwiększania wymiaru 
zewnętrznego strategii politycznych UE w 
zakresie zatrudnienia oraz kształcenia i 
szkolenia w państwach sąsiadujących i w 
innych państwach w celu wspierania 
stabilności, dobrobytu i lepszych 
możliwości zatrudnienia dla obywateli 
państw partnerskich przy jednoczesnym 
opracowywaniu lepszych instrumentów 
zarządzania migracją wykwalifikowanych 
pracowników do Europy oraz jej 
ułatwiania w celu zrównoważenia 
niedoborów umiejętności i luk, które są 
rezultatem zmian demograficznych w 
Europie; podkreśla, że należy to uczynić 
przy jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
wszyscy obywatele państw trzecich 
legalnie pracujący w Europie byli 
traktowani w taki sam sposób jak 
obywatele i mieszkańcy Europy zarówno 
w miejscu pracy, jak i poza nim, 
uwzględniając również sytuację 
migrujących kobiet w celu unikania 
niepewnych i niegodnych form 
zatrudnienia, dyskryminacji z wielu 
przyczyn jednocześnie i przemocy w pracy;

Or. en
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Poprawka 144
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. jest przekonany, że największe 
problemy w UE dotyczą utrzymującej się 
wysokiej stopy bezrobocia, 
rozpowszechniania się niepewnych form 
zatrudnienia, pogarszania się praw 
pracowników i ochrony socjalnej oraz 
kształcenia wykwalifikowanych i 
kompetentnych pracowników; podkreśla, 
że priorytet należy nadać tworzeniu rynku 
pracy sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu przy jednoczesnym 
propagowaniu jakości miejsc pracy i 
„programu godnej pracy”, podwyższaniu 
poziomów wykształcenia, rozszerzaniu 
programów szkoleniowych i z zakresu 
przekwalifikowania, zapewnianiu większej 
równości mężczyzn i kobiet oraz 
zwiększaniu integracji kobiet, migrantów, 
starszych i młodszych pracowników oraz 
innych grup w trudnej sytuacji z rynkiem 
pracy;

Or. pt

Poprawka 145
Tiziano Motti

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że użytecznym działaniem jest 
propagowanie środowiska zawodowego 
umożliwiającego telepracę w 
przypadkach, w których pozwala ona 
pogodzić obowiązki rodzinne i zawodowe;
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Or. it

Poprawka 146
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą ustanowienia unijnej 
panoramy umiejętności oraz 
zreformowania sieci Europejskich Służb 
Zatrudnienia EURES w celu poprawy 
przejrzystości dla osób poszukujących 
pracy;

8. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą ustanowienia unijnej 
panoramy umiejętności oraz 
zreformowania sieci Europejskich Służb 
Zatrudnienia EURES w celu poprawy 
jakości usług dla pracowników mobilnych 
i osób poszukujących pracy; podkreśla, że 
EURES odgrywa najważniejszą rolę w 
udzielaniu porad pracownikom mobilnym 
i osobom poszukującym pracy w 
odniesieniu do przysługujących im praw 
oraz że sieć ta ułatwia urzeczywistnianie
rynku wewnętrznego; podkreśla ważną 
rolę partnerów społecznych w odniesieniu 
do udzielania porad pracownikom spółek 
transgranicznych; podkreśla, że EURES, 
będąca przykładem najlepszych praktyk w 
zakresie propagowania sprawiedliwej 
mobilności, musi dysponować 
niezbędnymi zasobami, aby mogła stawiać 
czoła wyzwaniom europejskiego rynku 
pracy oraz by również w przyszłości mogła 
wspierać istotne działania partnerów 
społecznych w regionach 
przygranicznych;

Or. en

Poprawka 147
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą ustanowienia unijnej 
panoramy umiejętności oraz 
zreformowania sieci Europejskich Służb 
Zatrudnienia EURES w celu poprawy 
przejrzystości dla osób poszukujących 
pracy;

8. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą ustanowienia unijnej 
panoramy umiejętności oraz 
zreformowania sieci Europejskich Służb 
Zatrudnienia EURES w celu poprawy 
przejrzystości dla osób poszukujących 
pracy i wspierania mobilności zawodowej 
w UE;

Or. en

Poprawka 148
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą ustanowienia unijnej 
panoramy umiejętności oraz 
zreformowania sieci Europejskich Służb 
Zatrudnienia EURES w celu poprawy 
przejrzystości dla osób poszukujących 
pracy;

8. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą ustanowienia unijnej 
panoramy umiejętności oraz 
zreformowania sieci Europejskich Służb 
Zatrudnienia EURES w celu poprawy 
przejrzystości i dostępu dla osób 
poszukujących pracy;

Or. en

Poprawka 149
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że Komisja szacuje, iż do 
roku 2020 35% wszystkich miejsc pracy, w 
porównaniu z 29% obecnie, będzie 
wymagało wysokich kwalifikacji;
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Or. en

Poprawka 150
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla konieczność uczenia się 
przez całe życie i wskazuje na to, że w 
perspektywie długoterminowej należy 
znacznie zwiększyć ilość osób 
doszkalających się zawodowo, tak aby 
pracownicy o wysokich kwalifikacjach aż 
do wieku podeszłego mogli znaleźć i 
wykonywać odpowiedni dla siebie zawód;

Or. de

Poprawka 151
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. domaga się lepszego monitorowania 
przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności w Europie oraz 
natychmiastowego włączenia wyników tej 
kontroli do strategii politycznych państw 
członkowskich w dziedzinie edukacji i 
uczenia się przez całe życie; uważa, że 
„sojusz na rzecz wiedzy” łączący 
przedsiębiorstwa i placówki edukacyjne 
byłby użytecznym narzędziem 
umożliwiającym uzupełnienie braków w 
dziedzinie innowacji i umiejętności;

9. domaga się lepszego monitorowania 
przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności w Europie oraz 
natychmiastowego włączenia wyników tej 
kontroli do strategii politycznych państw 
członkowskich w dziedzinie edukacji i 
uczenia się przez całe życie; uważa, że 
„sojusz na rzecz wiedzy” łączący 
przedsiębiorstwa i placówki edukacyjne 
byłby użytecznym narzędziem 
umożliwiającym uzupełnienie braków w 
dziedzinie innowacji i umiejętności oraz 
przyczyniającym się w znacznym stopniu 
do wspierania interesów gospodarczych i 
ogólnych interesów społecznych, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę najważniejsze 
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wyzwanie, jakim jest osiągnięcie pełnego 
zatrudnienia, eliminacja ubóstwa, 
włączenie społeczne i trwały wzrost 
gospodarczy w ramach gospodarki 
światowej;

Or. en

Poprawka 152
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. domaga się lepszego monitorowania 
przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności w Europie oraz 
natychmiastowego włączenia wyników tej 
kontroli do strategii politycznych państw 
członkowskich w dziedzinie edukacji i 
uczenia się przez całe życie; uważa, że 
„sojusz na rzecz wiedzy” łączący 
przedsiębiorstwa i placówki edukacyjne 
byłby użytecznym narzędziem 
umożliwiającym uzupełnienie braków w 
dziedzinie innowacji i umiejętności;

9. domaga się lepszego monitorowania 
przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności w Europie oraz 
natychmiastowego włączenia wyników tej 
kontroli do strategii politycznych państw 
członkowskich w dziedzinie edukacji i 
uczenia się przez całe życie; podkreśla, że 
o sytuacji na rynku pracy należy 
informować przede wszystkim ludzi 
młodych, aby mogli się skupić na rozwoju 
umiejętności, na które rzeczywiście 
istnieje zapotrzebowanie; uważa, że 
„sojusz na rzecz wiedzy” łączący 
przedsiębiorstwa i placówki edukacyjne 
byłby użytecznym narzędziem 
umożliwiającym uzupełnienie braków w 
dziedzinie innowacji i umiejętności;

Or. de

Poprawka 153
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. domaga się lepszego monitorowania 9. domaga się lepszego monitorowania 
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przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności w Europie oraz 
natychmiastowego włączenia wyników tej 
kontroli do strategii politycznych państw 
członkowskich w dziedzinie edukacji i 
uczenia się przez całe życie; uważa, że 
„sojusz na rzecz wiedzy” łączący 
przedsiębiorstwa i placówki edukacyjne 
byłby użytecznym narzędziem 
umożliwiającym uzupełnienie braków w 
dziedzinie innowacji i umiejętności;

przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności w Europie oraz 
natychmiastowego włączenia wyników tej 
kontroli do strategii politycznych państw 
członkowskich w dziedzinie edukacji i 
uczenia się przez całe życie oraz polityki 
budżetowej; uważa, że „sojusz na rzecz 
wiedzy” łączący przedsiębiorstwa, 
partnerów społecznych, stowarzyszenia i 
placówki edukacyjne byłby użytecznym 
narzędziem umożliwiającym uzupełnienie 
braków w dziedzinie innowacji i 
umiejętności;

Or. en

Poprawka 154
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. domaga się lepszego monitorowania 
przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności w Europie oraz 
natychmiastowego włączenia wyników tej 
kontroli do strategii politycznych państw 
członkowskich w dziedzinie edukacji i 
uczenia się przez całe życie; uważa, że 
„sojusz na rzecz wiedzy” łączący 
przedsiębiorstwa i placówki edukacyjne 
byłby użytecznym narzędziem 
umożliwiającym uzupełnienie braków w 
dziedzinie innowacji i umiejętności;

9. domaga się lepszego monitorowania 
przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności w Europie oraz 
natychmiastowego włączenia wyników tej 
kontroli do strategii politycznych państw 
członkowskich w dziedzinie uczenia się 
przez całe życie; uważa, że „sojusz na 
rzecz wiedzy” łączący przedsiębiorstwa i 
placówki edukacyjne byłby użytecznym
narzędziem umożliwiającym uzupełnienie 
braków w dziedzinie innowacji i 
umiejętności;

Or. da

Poprawka 155
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. domaga się lepszego monitorowania 
przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności w Europie oraz 
natychmiastowego włączenia wyników tej 
kontroli do strategii politycznych państw 
członkowskich w dziedzinie edukacji i 
uczenia się przez całe życie; uważa, że 
„sojusz na rzecz wiedzy” łączący 
przedsiębiorstwa i placówki edukacyjne 
byłby użytecznym narzędziem 
umożliwiającym uzupełnienie braków w 
dziedzinie innowacji i umiejętności;

9. domaga się lepszego monitorowania 
przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności w Europie z podziałem na 
sektory zawodowe i poziomy uzyskanych 
kwalifikacji oraz natychmiastowego 
włączenia wyników tej kontroli do strategii 
politycznych państw członkowskich w 
dziedzinie edukacji i uczenia się przez całe 
życie; uważa, że „sojusz na rzecz wiedzy” 
łączący przedsiębiorstwa i placówki 
edukacyjne byłby użytecznym narzędziem 
umożliwiającym uzupełnienie braków w 
dziedzinie innowacji i umiejętności;

Or. fr

Poprawka 156
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie wysokiej jakości 
państwowego systemu edukacji, który
gwarantuje wolny i równy dostęp dla 
wszystkich;

Or. de

Poprawka 157
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. jest przekonany, że podstawowe 



PE467.007v01-00 82/188 AM\869131PL.doc

PL

znaczenie ma stworzenie warunków 
sprzyjających ścisłej współpracy 
instytutów badawczych i sektora 
przemysłu, a także zachęcanie spółek 
przemysłowych do inwestowania w 
badania i rozwój oraz wspieranie ich w 
tych działaniach;

Or. en

Poprawka 158
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uznaje podniesienie w znaczącym 
stopniu poziomu inwestycji w dziedzinie 
edukacji, badań i innowacji za zasadniczą 
kwestię, dlatego też, aby zachęcić państwa 
członkowskie do działań w tym zakresie, 
wyraża opinię, że konieczne jest 
szczególne uwzględnienie wydatków 
publicznych na edukację, badania i 
szkolenie zawodowe w trakcie ustalania 
średniookresowych celów budżetowych 
państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 159
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do włączenia w ramy 
kwalifikacji w zakresie uczenia się przez 
całe życie dziewiątej głównej kompetencji 
odnoszącej się do środowiska 
naturalnego, zmiany klimatu i 
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zrównoważonego rozwoju, która ma 
podstawowe znaczenie w społeczeństwie 
wiedzy;

Or. en

Poprawka 160
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa do wykorzystywania w 
większym stopniu ciągłych szkoleń 
zawodowych w państwach członkowskich 
w celu podwyższania umiejętności siły 
roboczej;

Or. da

Poprawka 161
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla ogromne znaczenie 
skutecznej współpracy publicznych służb 
zatrudnienia, podmiotów świadczących 
usługi w zakresie kształcenia i szkolenia 
oraz partnerów społecznych mającej na 
celu właściwe określanie wymogów w 
zakresie szkolenia oraz usprawnienie 
kształcenia i szkolenia, aby ułatwić dostęp 
do procesu uczenia się przez całe życie i 
udział w nim;

Or. el
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Poprawka 162
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla znaczenie zwiększania 
udziału w procesie uczenia się przez całe 
życie, a zwłaszcza w kształceniu i 
szkoleniu zawodowym, poprzez 
zapewnianie bodźców zarówno 
pracodawcom, jak i pracownikom, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, w 
ramach społecznie skutecznej odpowiedzi 
na restrukturyzację korporacyjną 
obejmującą przejście ku 
zrównoważonemu rozwojowi, tworzeniu 
wykwalifikowanej siły roboczej, 
zwalczaniu bezrobocia i zwiększaniu 
konkurencyjności;

Or. el

Poprawka 163
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
strategii politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz 
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką;

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
strategii politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz 
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką, a także do opracowania spójnego, 
całościowego i długoterminowego 
podejścia do wczesnej edukacji i opieki 
nad dzieckiem, co zaproponowano w 



AM\869131PL.doc 85/188 PE467.007v01-00

PL

odnośnym komunikacji Komisji[1];
[1] Komisja Europejska, „Wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem: 
zagwarantujmy wszystkim dzieciom w UE 
dobry start w przyszłość”, COM(2011)66.

Or. en

Poprawka 164
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia
strategii politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz 
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką;

10. wyraża ubolewanie z powodu zbyt
wysokiej liczby osób przedwcześnie 
kończących naukę, wynoszącej obecnie 
14,4% w UE; wskazuje na to, że 
zmniejszenie ilości uczniów przedwcześnie 
kończących naukę jedynie o 1 punkt 
procentowy mogłoby doprowadzić do 
wejścia na rynek pracy 500 000 nowych 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do konsekwentnego
wdrażania strategii politycznych 
zawartych w krajowych planach działania 
i strategii zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz 
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką;

Or. de

Poprawka 165
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
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przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
strategii politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz 
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką;

przedwcześnie kończących naukę; 
podkreśla znaczenie edukacji i kształcenia 
zawodowego, które są ukierunkowane na 
potrzeby nowoczesnego, konkurencyjnego 
i zrównoważonego społeczeństwa 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia strategii politycznych 
zapobiegających przedwczesnemu 
kończeniu nauki oraz oferujących 
alternatywy edukacyjne i szkoleniowe 
uczniom mającym trudności z nauką;

Or. de

Poprawka 166
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
strategii politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz 
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką;

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę pomimo 
tego, że wczesna edukacja zapewnia 
odpowiednią podstawę dla rozwijania nie 
tylko przyszłych funkcjonalnych 
umiejętności, lecz również zdolności 
uczenia się, specjalizowania i dalszego 
rozwoju; wzywa w związku z tym państwa 
członkowskie do wdrożenia strategii 
politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz 
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką;

Or. en

Poprawka 167
Rolandas Paksas
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
strategii politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz 
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką;

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
strategii politycznych mających na celu 
stworzenie nowoczesnych systemów 
kształcenia o wysokiej jakości, 
zapobiegających przedwczesnemu 
kończeniu nauki, oferujących alternatywy 
edukacyjne i szkoleniowe uczniom 
mającym trudności z nauką, 
przyczyniających się do uspołeczniania 
uczniów i ułatwiających im znalezienie 
pracy oraz optymalizujących sieć szkół na 
obszarach wiejskich;

Or. lt

Poprawka 168
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
strategii politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz 
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką;

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
strategii politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz 
oferujących uczniom mającym trudności z 
nauką alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe oraz możliwości 
przekwalifikowania;

Or. fr
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Poprawka 169
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
strategii politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz 
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką;

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
strategii politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki, 
dążących do wyeliminowania wszelkich 
przeszkód natury ekonomiczno-społecznej 
w kontynuowaniu edukacji oraz 
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką;

Or. it

Poprawka 170
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
strategii politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką;

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
skuteczniejszych strategii politycznych 
zapobiegających przedwczesnemu 
kończeniu nauki, oferujących alternatywy 
edukacyjne i szkoleniowe uczniom 
mającym trudności z nauką oraz służących 
opracowaniu skutecznego sposobu 
przełożenia kształcenia początkowego na 
życie zawodowe;

Or. fr
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Poprawka 171
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
strategii politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz 
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką;

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymującej się wysokiej liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
strategii politycznych zapobiegających 
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz 
oferujących alternatywy edukacyjne i 
szkoleniowe uczniom mającym trudności z 
nauką lub niepełnosprawnym;

Or. hu

Poprawka 172
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że wiele niepełnosprawnych osób, które są 
w stanie wykonywać pracę, pozostaje poza 
rynkiem pracy; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia strategii 
politycznych oferujących osobom 
niepełnosprawnym alternatywne 
rozwiązania w zakresie kształcenia, 
szkolenia i zatrudnienia;

Or. bg

Poprawka 173
Rovana Plumb
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Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania instytucji kształcenia 
początkowego podlegających 
odpowiednim przepisom i finansowanych 
ze środków publicznych, w tym 
przedszkoli, szkół podstawowych i 
średnich, ośrodków kształcenia 
zawodowego i instytucji szkolnictwa 
wyższego z wysoko wykwalifikowaną i 
dobrze wyszkoloną kadrą nauczycielską i 
personelem pomocniczym, pracującymi za 
korzystną pensję i w dobrych warunkach;

Or. en

Poprawka 174
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny dalej usprawniać systemy 
kształcenia i szkoleń, aby lepiej 
dopasowywać je do potrzeb jednostki i 
rynku pracy, również poprzez rozwiązanie 
problemów związanych z podstawowymi 
umiejętnościami (czytania, pisania i 
liczenia), propagowanie kształcenia 
zawodowego i szkoleń zawodowych oraz 
przyjęcie środków ułatwiających wejście 
na rynek pracy po zakończeniu 
kształcenia;

Or. en
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Poprawka 175
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 10c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do propagowania dostępu 
do edukacji, szkoleń i uczenia się przez 
całe życie dla wszystkich, zwłaszcza dla 
osób o zidentyfikowanych specjalnych 
potrzebach, tj. młodzieży, osób o niskich 
kwalifikacjach, osób niepełnosprawnych, 
migrantów, starszych pracowników, 
mniejszości etnicznych, osób dotkniętych 
wykluczeniem społecznym, a także 
pracowników małych i średnich 
przedsiębiorstw, szarej strefy, 
pracowników z obszarów wiejskich i 
pracujących na własny rachunek;

Or. en

Poprawka 176
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 10d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10d. podkreśla znaczenie publicznych 
systemów edukacji dostępnych dla 
wszystkich i realizujących zasadę 
wspierania równych szans dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 177
Rovana Plumb
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Projekt rezolucji
Ustęp 10e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10e. podkreśla znaczenie rozwijania 
europejskiej sieci mającej na celu 
wspieranie organizacji edukacyjnych, 
podwyższania umiejętności w firmach 
oraz strategii służb publicznych w zakresie 
uczenia się przez całe życie, w tym 
dostosowanych metod uczenia, uznawania 
i wynagradzania efektów uczenia się;

Or. en

Poprawka 178
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą wspierania europejskich 
centrów doskonałości w ramach nowych 
akademickich specjalizacji dostosowanych 
do przyszłych miejsc pracy;

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą wspierania europejskich 
centrów doskonałości w ramach nowych 
akademickich specjalizacji dostosowanych 
do przyszłych miejsc pracy; uważa, że w 
kontekście rosnącego tempa 
restrukturyzacji gospodarczej warunkiem 
wstępnym dla zrównoważonego rozwoju 
są: wykwalifikowana siła robocza, 
specjalistyczna wiedza w zakresie 
zarządzania, innowacyjność, nauka, 
technologia i ekologiczne miejsca pracy;

Or. bg

Poprawka 179
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą wspierania europejskich 
centrów doskonałości w ramach nowych 
akademickich specjalizacji dostosowanych 
do przyszłych miejsc pracy;

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą wspierania europejskich 
centrów doskonałości w ramach nowych 
akademickich specjalizacji dostosowanych 
do przyszłych miejsc pracy; podkreśla, że 
dostęp do wykształcenia nie może zależeć 
od statusu materialnego lub społecznego 
rodziców;

Or. de

Poprawka 180
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą wspierania europejskich 
centrów doskonałości w ramach nowych 
akademickich specjalizacji dostosowanych 
do przyszłych miejsc pracy;

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą wspierania europejskich 
centrów doskonałości w ramach nowych 
akademickich specjalizacji dostosowanych 
do przyszłych miejsc pracy; podkreśla, że 
szczególnie na obszarach miejskich 
władze regionalne i lokalne znajdują się w 
najlepszej pozycji i mają największe 
możliwości, by tworzyć warunki niezbędne 
do rozwoju klastrów innowacyjnych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że takie 
tworzenie klastrów może być decydującym 
bodźcem dla lokalnego rozwoju 
gospodarczego i może wpłynąć na 
tworzenie miejsc pracy w regionach;

Or. en

Poprawka 181
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą wspierania europejskich 
centrów doskonałości w ramach nowych 
akademickich specjalizacji dostosowanych 
do przyszłych miejsc pracy;

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą wspierania europejskich 
centrów doskonałości w ramach nowych 
akademickich specjalizacji dostosowanych 
do przyszłych miejsc pracy i stworzenia 
możliwości doskonalenia zawodowego dla 
wszystkich grup wiekowych;

Or. de

Poprawka 182
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą wspierania europejskich 
centrów doskonałości w ramach nowych 
akademickich specjalizacji dostosowanych 
do przyszłych miejsc pracy;

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą wspierania europejskich 
centrów doskonałości w ramach nowych 
akademickich specjalizacji dostosowanych 
do przyszłych miejsc pracy oraz 
ułatwienia mobilności młodych ludzi w 
tym kontekście;

Or. fr

Poprawka 183
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
inwestowania w reformy systemów 
kształcenia i szkolenia w celu 
dostosowania ich do potrzeb 
zmieniającego się rynku, wymogów 
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technologicznych i nowych podejść do 
organizacji pracy;

Or. lt

Poprawka 184
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
włączania umiejętności w zakresie TIK, 
znajomości technologii cyfrowych, 
kluczowych kompetencji przekrojowych, 
takich jak komunikowanie w językach 
obcych, oraz przedsiębiorczości do 
strategii politycznych w dziedzinie 
szkolenia zawodowego i uczenia się przez 
całe życie;

12. zachęca państwa członkowskie do 
włączania umiejętności w zakresie TIK, 
znajomości technologii cyfrowych, 
kluczowych kompetencji przekrojowych, 
takich jak komunikowanie w językach 
obcych, oraz przedsiębiorczości do 
strategii politycznych w dziedzinie 
szkolenia zawodowego i uczenia się przez 
całe życie; uważa, że konieczne jest 
stworzenie zbioru jasno zdefiniowanych 
umiejętności, dostępnego dla wszystkich 
grup i oferującego umiejętności ogólne, 
wraz z odpowiednimi kierunkami studiów; 
zaleca stworzenie krajowych ram 
umiejętności;

Or. bg

Poprawka 185
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
włączania umiejętności w zakresie TIK, 
znajomości technologii cyfrowych, 
kluczowych kompetencji przekrojowych, 

12. zachęca państwa członkowskie do 
włączania kluczowych kompetencji 
przekrojowych w zakresie spełnienia 
osobistego i rozwoju osobistego, 
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takich jak komunikowanie w językach 
obcych, oraz przedsiębiorczości do 
strategii politycznych w dziedzinie 
szkolenia zawodowego i uczenia się przez 
całe życie;

aktywności obywatelskiej i zatrudnienia, 
kreatywności, świadomości kulturowej i 
kompetencji międzykulturowej, 
mobilności, kompetencji społecznych i 
demokratycznych do strategii politycznych 
w dziedzinie szkolenia zawodowego i 
uczenia się przez całe życie; podkreśla w 
tym względzie znaczenie wspierania 
uznawania zarówno „twardych”, jak i 
„miękkich” umiejętności w celu 
zwiększania możliwości zatrudnienia 
poszczególnych osób;

Or. en

Poprawka 186
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
włączania umiejętności w zakresie TIK, 
znajomości technologii cyfrowych,
kluczowych kompetencji przekrojowych, 
takich jak komunikowanie w językach 
obcych, oraz przedsiębiorczości do
strategii politycznych w dziedzinie 
szkolenia zawodowego i uczenia się przez 
całe życie;

12. zachęca państwa członkowskie do 
włączania umiejętności w zakresie TIK, 
komunikowania się w językach obcych i
kluczowych kompetencji przekrojowych, 
takich jak kreatywność i świadomość 
kulturowa, do wszystkich poziomów 
systemów kształcenia;

Or. da

Poprawka 187
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
włączania umiejętności w zakresie TIK, 

12. zachęca państwa członkowskie do 
włączania umiejętności w zakresie TIK, 
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znajomości technologii cyfrowych, 
kluczowych kompetencji przekrojowych, 
takich jak komunikowanie w językach 
obcych, oraz przedsiębiorczości do 
strategii politycznych w dziedzinie 
szkolenia zawodowego i uczenia się przez 
całe życie;

znajomości technologii cyfrowych, 
kluczowych kompetencji przekrojowych, 
takich jak komunikowanie w językach 
obcych, przedsiębiorczości, edukacji 
międzykulturowej i umiejętności 
międzykulturowych do strategii 
politycznych w dziedzinie szkolenia 
zawodowego i uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 188
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
włączania umiejętności w zakresie TIK, 
znajomości technologii cyfrowych, 
kluczowych kompetencji przekrojowych, 
takich jak komunikowanie w językach 
obcych, oraz przedsiębiorczości do 
strategii politycznych w dziedzinie 
szkolenia zawodowego i uczenia się przez 
całe życie;

12. zachęca państwa członkowskie do 
włączania umiejętności w zakresie TIK, 
znajomości technologii cyfrowych, 
kluczowych kompetencji przekrojowych, 
takich jak komunikowanie w językach 
obcych, przedsiębiorczości oraz walidacji 
nabytych umiejętności i wiedzy do strategii 
politycznych w dziedzinie szkolenia 
zawodowego i uczenia się przez całe życie;

Or. fr

Poprawka 189
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zachęca państwa członkowskie do 
rozwijania świadomości środowiskowej i 
„ekologicznych umiejętności” za 
pośrednictwem istniejących w nich 
systemów kształcenia i szkolenia, aby 
ułatwić przejście na gospodarkę 
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niskoemisyjną;

Or. en

Poprawka 190
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. apeluje do państw członkowskich o 
opracowanie programów szkoleniowych 
dla nauczycieli, które zapewnią im 
podstawę, dzięki której będą mogli oni 
lepiej dostosowywać się do zmian na 
rynku pracy i rozwijać odpowiednie 
umiejętności na wszystkich szczeblach 
edukacji;

Or. pt

Poprawka 191
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

skreślony

Or. it
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Poprawka 192
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy; 
podkreśla konieczność wprowadzenia 
minimalnych standardów dla staży w 
odniesieniu do płac i praw socjalnych w 
celu ochrony przed wyzyskiem 
i zagwarantowania stosownego 
wynagrodzenia; domaga się 
wprowadzenia wiążących europejskich 
ram jakościowych dla staży;

Or. de

Poprawka 193
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 

13. zachęca państwa członkowskie do 
opracowania i wprowadzenia większej 
liczby metod łączenia kształcenia i 
szkolenia w szkołach i w miejscu pracy; 
ponadto wzywa odnośne zainteresowane 
strony do zagwarantowania, że staże i 
przyuczanie się do zawodu będą 
prowadziły do znalezienia nowych miejsc 
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się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

pracy; podkreśla konieczność zapewnienia 
godnych warunków staży i stworzenia 
zasad zapobiegających nadużyciom, aby 
staże realizowały swoje założenia i nie 
były wykorzystywane do zastępowania 
stałego stosunku pracy;

Or. en

Poprawka 194
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie oraz do wspierania jakościowych 
ram w zakresie staży i przyuczania się do 
zawodu, w jak największym stopniu 
prowadzących do stabilnego zatrudnienia; 
ponadto wzywa odnośne zainteresowane 
strony do zagwarantowania, że staże i 
przyuczanie się do zawodu będą 
prowadziły do znalezienia nowych miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 195
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
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kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; wzywa ponadto odnośne 
zainteresowane strony do zagwarantowania
wysokiej jakości staży i przyuczania się do 
zawodu, które powinny stanowić 
doświadczenie zawodowe i prowadzić do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 196
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy lub 
zaspokajały już określone potrzeby w 
odniesieniu do perspektyw zawodowych 
na lokalnych rynkach pracy;

Or. fr

Poprawka 197
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
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kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą odpowiednio 
wynagradzane, będą prowadziły do 
rzeczywistego nabycia umiejętności oraz 
do znalezienia nowych miejsc pracy;

Or. it

Poprawka 198
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy oraz że 
nie będą wiązały się z wykorzystywaniem 
osób młodych;

Or. bg

Poprawka 199
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
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kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie, świadczenia usług z zakresu 
doradztwa zawodowego i ułatwiania 
integracji rynku pracy; ponadto wzywa 
odnośne zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

Or. lt

Poprawka 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że wszystkie staże i 
przyuczanie się do zawodu będą 
zorganizowane z pełnym poszanowaniem 
gwarancji i praw oraz będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

Or. es

Poprawka 201
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu będą prowadziły do 
znalezienia nowych miejsc pracy;

13. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia dualnego systemu 
kształcenia/ szkolenia zawodowego w celu 
przygotowania młodych ludzi do wejścia 
na rynek pracy na jak najwcześniejszym 
etapie; ponadto wzywa odnośne 
zainteresowane strony do 
zagwarantowania, że staże i przyuczanie 
się do zawodu, pod opieką bardziej 
doświadczonych pracowników, będą 
prowadziły do znalezienia nowych miejsc 
pracy;

Or. fr

Poprawka 202
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla oczekiwany niedobór 
umiejętności w obszarze informatyki i 
inżynierii; wzywa do podjęcia konkretnej 
inicjatywy UE mającej na celu 
przyciągnięcie dziewcząt do zawodów w 
dziedzinie matematyki, informatyki, nauk 
przyrodniczych i technologii oraz 
zwalczanie stereotypów, które wciąż 
dominują w tych zawodach; podkreśla, że 
kluczowe znaczenie w zwalczaniu takich 
stereotypów odgrywają media i edukacja;

Or. en

Poprawka 203
Licia Ronzulli, Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że zasadnicze znaczenie 
ma inwestowanie w odpowiednie 
umiejętności i poprawę zdolności Unii 
Europejskiej do łączenia miejsc pracy i 
kompetencji przy skutecznym 
prognozowaniu przyszłych tendencji, aby 
zapewnić zatrudnienie wszystkim osobom 
i budować bardziej konkurencyjną i 
stabilną gospodarkę;

Or. it

Poprawka 204
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia opartej na 
dowodach współpracy w zakresie polityki 
dotyczącej przejścia od edukacji i 
szkolenia do zatrudnienia oraz mobilności 
edukacyjnej, która przyczynia się do 
rozwijania umiejętności i zwiększania 
zdolności do zatrudnienia wśród 
młodzieży;

Or. en

Poprawka 205
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania działań 
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na rzecz zbliżenia środowiska pracy i 
edukacji, aby stworzyć programy 
kształcenia, na przykład dwutorowe, 
łączące teorię i doświadczenia praktyczne, 
co zapewni młodym ludziom niezbędny 
zasób umiejętności, zarówno ogólnych, 
jak i specjalistycznych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie również do 
zainwestowania środków w wsparcie 
kampanii informacyjnej w zakresie 
szkolenia zawodowego, studiów 
technicznych i przedsiębiorczości, aby 
kierunki te nie były postrzegane jako 
gorsze, ale jako szansa na wypełnienie luk 
na rynku pracy związanych z 
zapotrzebowaniem na pracowników o 
profilu technicznym, które powoli wzrasta, 
oraz aby pobudzić rozwój europejskiej 
gospodarki;

Or. it

Poprawka 206
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że konieczna jest poprawa 
wzajemnego uznawania kompetencji, 
dyplomów i umiejętności na poziomie UE 
oraz włączenia do tego procesu 
pracowników z krajów trzecich;

14. uważa, że zgodnie z takimi 
instrumentami jak EQF, ECVET i ECTS
konieczna jest poprawa wzajemnego 
uznawania kompetencji, dyplomów i 
umiejętności na poziomie UE w ramach 
formalnego, pozaformalnego i 
nieformalnego kształcenia oraz włączenia 
do tego procesu pracowników z krajów 
trzecich; wyraźnie podkreśla, że wzajemne 
uznanie powinno następować w ciągu 12 
miesięcy od zdobycia umiejętności;

Or. de

Poprawka 207
Ole Christensen
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że konieczna jest poprawa 
wzajemnego uznawania kompetencji, 
dyplomów i umiejętności na poziomie UE 
oraz włączenia do tego procesu 
pracowników z krajów trzecich;

14. uważa, że konieczne jest zwiększenie 
przejrzystości wymogów dotyczących 
kompetencji, dyplomów i umiejętności, co 
będzie stanowić podstawę do ich 
wzajemnego uznawania i stworzenia 
odpowiednich metod i instrumentów, np. 
w formie wspólnych wytycznych 
dotyczących wzajemnego uznawania, 
które mogłyby ułatwiać poszczególnym 
pracownikom proces uznawania odbytych 
przez nich szkoleń i nabytych 
kompetencji;

Or. da

Poprawka 208
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że konieczna jest poprawa 
wzajemnego uznawania kompetencji, 
dyplomów i umiejętności na poziomie UE 
oraz włączenia do tego procesu 
pracowników z krajów trzecich;

14. wzywa do poprawy wzajemnego 
uznawania kompetencji, dyplomów i 
umiejętności na szczeblu UE oraz 
włączenia do tego procesu pracowników z 
krajów trzecich;

Or. en

Poprawka 209
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że konieczna jest poprawa 
wzajemnego uznawania kompetencji, 
dyplomów i umiejętności na poziomie UE 
oraz włączenia do tego procesu 
pracowników z krajów trzecich;

14. uważa, że konieczna jest poprawa 
wzajemnego uznawania kompetencji, 
dyplomów i umiejętności na szczeblu UE
poprzez opracowanie odpowiednich 
europejskich ram, takich jak europejskie 
ramy kwalifikacji (EQF) i europejski 
system transferu osiągnięć w kształceniu i 
szkoleniu zawodowym (ECVET) i 
rozszerzenie takiego uznawania na 
wykwalifikowanych pracowników z 
krajów trzecich;

Or. en

Poprawka 210
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że konieczna jest poprawa 
wzajemnego uznawania kompetencji, 
dyplomów i umiejętności na poziomie UE 
oraz włączenia do tego procesu 
pracowników z krajów trzecich;

14. apeluje do Komisji o stworzenie w 
ramach najbliższej inicjatywy 
ustawodawczej mechanizmu 
zapewniającego większy poziom 
uznawania kompetencji, dyplomów i 
umiejętności w państwach członkowskich, 
w tym umiejętności nabytych w ramach 
szkolenia nieformalnego i 
pozaformalnego, oraz włączenia do tego 
procesu pracowników z krajów trzecich;

Or. pt

Poprawka 211
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że konieczna jest poprawa 
wzajemnego uznawania kompetencji, 
dyplomów i umiejętności na poziomie UE 
oraz włączenia do tego procesu
pracowników z krajów trzecich;

14. uważa, że konieczne jest uważne 
monitorowanie systemu wzajemnego 
uznawania kompetencji, dyplomów i 
umiejętności, przede wszystkim 
pracowników z krajów trzecich, aby 
zagwarantować ochronę konsumentów 
usług oraz utrzymanie poziomu jakości, 
który jest niezbędny dla właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
poprawnych mechanizmów konkurencji, 
również w odniesieniu do rynku pracy;

Or. it

Poprawka 212
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że konieczna jest poprawa 
wzajemnego uznawania kompetencji, 
dyplomów i umiejętności na poziomie UE 
oraz włączenia do tego procesu 
pracowników z krajów trzecich;

14. uważa, że konieczna jest poprawa 
wzajemnego uznawania kompetencji, 
dyplomów i umiejętności na szczeblu UE, 
a także poprawa uznawania 
nieformalnych umiejętności i metod 
kształcenia, np. nabytych w miejscu pracy 
i w ramach wolontariatu, oraz włączenia 
do tego procesu pracowników z krajów 
trzecich;

Or. en

Poprawka 213
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że konieczna jest poprawa 
wzajemnego uznawania kompetencji, 
dyplomów i umiejętności na poziomie UE 
oraz włączenia do tego procesu 
pracowników z krajów trzecich;

14. uważa, że konieczna jest poprawa 
wzajemnego uznawania kompetencji, 
dyplomów i umiejętności na szczeblu UE, 
w tym tych nabytych w ramach 
pozaformalnego i nieformalnego uczenia 
się, oraz włączenia do tego procesu 
pracowników z krajów trzecich;

Or. en

Poprawka 214
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że konieczna jest poprawa 
wzajemnego uznawania kompetencji, 
dyplomów i umiejętności na poziomie UE 
oraz włączenia do tego procesu 
pracowników z krajów trzecich;

14. uważa, że konieczna jest poprawa 
wzajemnego uznawania kompetencji, 
dyplomów i umiejętności na szczeblu UE 
oraz rozszerzenie mechanizmów 
uznawania na pracowników z krajów 
trzecich;

Or. en

Poprawka 215
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uważa, że duże znaczenie ma 
zwiększanie mobilności geograficznej, 
likwidowanie przeszkód prawnych i 
administracyjnych, koordynowanie 
różnorodnych systemów zabezpieczenia 
społecznego istniejących w państwach 
członkowskich oraz wspieranie 
europejskiej przestrzeni badawczej;
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Or. bg

Poprawka 216
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Ustęp 14b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. zaleca, aby państwa członkowskie 
ograniczały ewentualną migrację w 
sposób ukierunkowany poprzez 
zapewnianie lepszej integracji, wdrażanie 
elastyczniejszej polityki dotyczącej 
przyjmowania migrantów oraz oficjalne 
uznawanie ich zdolności, kwalifikacji, 
certyfikatów potwierdzających 
wykształcenie, wiedzy i umiejętności;

Or. bg

Poprawka 217
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Ustęp 14c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. wzywa państwa członkowskie do 
finansowania w ramach modelu 
wspomaganego zatrudnienia dodatkowych 
szkoleń dla osób niepełnosprawnych 
fizycznie i psychicznie w ich miejscach 
pracy;

Or. bg

Poprawka 218
Antigoni Papadopoulou
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Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa krajowe urzędy statystyczne 
do opracowania odpowiednich 
wskaźników służących określaniu stopnia 
nabycia umiejętności i jakości różnych 
poziomów systemów edukacyjnych 
funkcjonujących w poszczególnych 
państwach;

Or. en

Poprawka 219
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa UE i państwa członkowskie do 
ciągłego inwestowania w badania 
społeczno-ekonomiczne i do stworzenia 
niezawodniejszych systemów określania 
zapotrzebowania na przyszłe umiejętności 
i przewidywania niedoborów umiejętności 
przy czynnym udziale partnerów 
społecznych;

Or. en

Poprawka 220
Licia Ronzulli

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla konieczność 
zintensyfikowania współpracy między 
przedstawicielami obszaru nauki, edukacji 
i innowacji, która będzie sprzyjać 
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wymianie doświadczeń i najlepszych 
praktyk;

Or. it

Poprawka 221
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. jest zdania, że Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych (ESDZ), a w 
szczególności delegacje UE do państw 
trzecich, mogłaby odegrać ważną rolę 
poprzez udzielanie informacji dotyczących 
umiejętności wymaganych w Europie i 
dostępnych miejsc pracy, a także poprzez 
wspieranie realizacji procedur 
niezbędnych do przyjazdu do Europy;

Or. pt

Poprawka 222
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zauważa, że w wyniku zmian 
demograficznych istnieje wielu starszych 
potencjalnych wolontariuszy, którzy 
stanowią ogromny niewykorzystany zasób 
w ramach naszych społeczności; wzywa 
Komisję do wspierania możliwości 
starszych wolontariuszy oraz do 
opracowania programu na rzecz 
aktywności osób starszych, 
przeznaczonego dla rosnącej liczby 
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starszych obywateli z bardzo dużym 
doświadczeniem, którzy pragną podjąć się 
działalności wolontariackiej; program ten 
mógłby być prowadzony równocześnie z 
programem „Młodzież w działaniu” i 
uzupełniać go; wzywa ponadto do 
wspierania konkretnych programów na 
rzecz międzypokoleniowego wolontariatu i 
opieki;

Or. en

Poprawka 223
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania zachęt, również w postaci 
ulg podatkowych, aby przedsiębiorstwa 
publiczne i prywatne zatrudniały młodych 
ludzi, przekazywały swoje umiejętności 
oraz wspierały rozwój ducha 
przedsiębiorczości; zaleca wdrożenie 
środków mających na celu zachowanie i 
przekazanie młodym osobom zasobu 
umiejętności i know-how wysokiej jakości, 
którego tradycyjnym wektorem są obecne 
na rynku wewnętrznym małe i średnie 
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją 
rzemieślniczą oraz który, jeżeli zostanie 
ugruntowany za pomocą dostępnych 
innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych, może zwiększyć 
konkurencyjność i produktywność;

Or. it

Poprawka 224
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne oraz poprawiły ich dostęp do 
środków finansowych; przypomina, że 
MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE; 
wzywa wszystkie odnośne zainteresowane 
strony do usuwania przeszkód 
utrudniających zakładanie firm i ich 
swobodne przemieszczanie się;

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne oraz poprawiły ich dostęp do 
środków finansowych; przypomina, że 
MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE; 
wzywa wszystkie odnośne zainteresowane 
strony do usuwania przeszkód 
utrudniających zakładanie firm i ich 
swobodne przemieszczanie się; wzywa 
państwa członkowskie do stworzenia 
wykazu przeszkód w zatrudnianiu 
pracowników, do opracowywania nowych 
przepisów tylko wtedy, gdy są one 
niezbędne, i po ocenie ich oddziaływania 
oraz do unikania zwiększania obciążeń 
socjalnych i podatkowych dla 
przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 225
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne oraz poprawiły ich dostęp do 
środków finansowych; przypomina, że 
MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE; 
wzywa wszystkie odnośne zainteresowane 
strony do usuwania przeszkód 
utrudniających zakładanie firm i ich 
swobodne przemieszczanie się;

15. mając na uwadze rolę małych i 
średnich przedsiębiorstw w strukturze 
gospodarki europejskiej, zarówno ze 
względu na ich liczbę, jak i znaczenie 
strategiczne w walce z bezrobociem, 
przypomina, że MŚP zapewniają 85% 
miejsc pracy w UE; wzywa wszystkie 
odnośne zainteresowane strony do 
usuwania przeszkód utrudniających 
zakładanie firm i ich swobodne 
przemieszczanie się; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do zapewnienia 
bodźców do zakładania małych i średnich 
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przedsiębiorstw, zapewnienia im 
sprzyjającego otoczenia regulacyjnego 
oraz do zwiększenia ich dostępu do źródeł 
finansowania;

Or. it

Poprawka 226
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne oraz poprawiły ich dostęp do 
środków finansowych; przypomina, że 
MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE; 
wzywa wszystkie odnośne zainteresowane 
strony do usuwania przeszkód 
utrudniających zakładanie firm i ich 
swobodne przemieszczanie się;

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne, ograniczyły do minimum 
poziom biurokracji oraz poprawiły ich 
dostęp do środków finansowych; 
przypomina, że MŚP zapewniają 85% 
miejsc pracy w UE; wzywa wszystkie 
odnośne zainteresowane strony do 
usuwania przeszkód utrudniających 
zakładanie firm i ich swobodne 
przemieszczanie się;

Or. en

Poprawka 227
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne oraz poprawiły ich dostęp do 
środków finansowych; przypomina, że 

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne, ułatwiały im dostęp do rynku
oraz poprawiły ich dostęp do środków 



AM\869131PL.doc 117/188 PE467.007v01-00

PL

MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE; 
wzywa wszystkie odnośne zainteresowane 
strony do usuwania przeszkód 
utrudniających zakładanie firm i ich 
swobodne przemieszczanie się;

finansowych; przypomina, że MŚP 
zapewniają 85% miejsc pracy w UE i 
odpowiadają za 58% łącznej wartości 
dodanej wytworzonej w Unii; wzywa 
wszystkie odnośne zainteresowane strony 
do usuwania przeszkód utrudniających 
zakładanie firm i ich swobodne 
przemieszczanie się; jest zdania, że środki 
podejmowane w celu wspierania MŚP na 
szczeblu regionalnym, krajowym i 
europejskim powinny wzajemnie się 
wzmacniać;

Or. lt

Poprawka 228
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne oraz poprawiły ich dostęp do 
środków finansowych; przypomina, że 
MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE; 
wzywa wszystkie odnośne zainteresowane 
strony do usuwania przeszkód 
utrudniających zakładanie firm i ich 
swobodne przemieszczanie się;

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw i zajęły 
się kwestią przedsiębiorczości wśród 
kobiet, która przez ostatnią dekadę nie 
była uwzględniana, tworzyły dla nich 
przyjazne otoczenie pod względem 
tworzenia miejsc pracy i ochrony miejsc 
pracy oraz poprawiły ich dostęp do 
środków finansowych; przypomina, że 
MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE;

Or. en

Poprawka 229
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 15



PE467.007v01-00 118/188 AM\869131PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne oraz poprawiły ich dostęp do 
środków finansowych; przypomina, że
MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE; 
wzywa wszystkie odnośne zainteresowane 
strony do usuwania przeszkód 
utrudniających zakładanie firm i ich 
swobodne przemieszczanie się;

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw i 
pobudzały ich wzrost, tworzyły dla nich 
przyjazne otoczenie regulacyjne oraz 
poprawiły ich dostęp do środków 
finansowych; przypomina, że MŚP 
zapewniają 85% miejsc pracy w UE; 
wzywa wszystkie odnośne zainteresowane 
strony do usuwania przeszkód 
utrudniających zakładanie firm i ich 
swobodne przemieszczanie się;

Or. en

Poprawka 230
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne oraz poprawiły ich dostęp do 
środków finansowych; przypomina, że 
MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE; 
wzywa wszystkie odnośne zainteresowane 
strony do usuwania przeszkód 
utrudniających zakładanie firm i ich 
swobodne przemieszczanie się;

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne, ograniczyły biurokrację, 
poprawiły ich dostęp do środków 
finansowych oraz wykorzystały wszystkie 
dostępne mechanizmy w celu zapewnienia 
ich zrównoważonego charakteru, np. 
systemy gwarancji udzielonych na 
zabezpieczenie pożyczki; przypomina, że 
MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE; 
wzywa wszystkie odnośne zainteresowane 
strony do usuwania przeszkód 
utrudniających zakładanie firm i ich 
swobodne przemieszczanie się;

Or. en
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Poprawka 231
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne oraz poprawiły ich dostęp do 
środków finansowych; przypomina, że 
MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE; 
wzywa wszystkie odnośne zainteresowane 
strony do usuwania przeszkód
utrudniających zakładanie firm i ich 
swobodne przemieszczanie się;

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne oraz poprawiły ich dostęp do 
środków finansowych; przypomina, że 
MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE; 
wzywa wszystkie odnośne zainteresowane 
strony do usuwania wszystkich środków 
mogących utrudniać zakładanie firm i ich 
swobodne przemieszczanie się;

Or. fr

Poprawka 232
Tiziano Motti

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne oraz poprawiły ich dostęp do 
środków finansowych; przypomina, że 
MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE; 
wzywa wszystkie odnośne zainteresowane 
strony do usuwania przeszkód 
utrudniających zakładanie firm i ich 
swobodne przemieszczanie się;

15. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by zachęcały do zakładania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
tworzyły dla nich przyjazne otoczenie 
regulacyjne i fiskalne oraz poprawiły ich 
dostęp do środków finansowych; 
przypomina, że MŚP zapewniają 85% 
miejsc pracy w UE; wzywa wszystkie 
odnośne zainteresowane strony do 
usuwania przeszkód utrudniających 
zakładanie firm i ich swobodne 
przemieszczanie się;

Or. it
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Poprawka 233
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że w celu zwiększania 
zatrudnienia konieczne jest bardziej 
ukierunkowane wykorzystanie innowacji i 
konkurencyjniejsza baza przemysłowa; 
uważa, że konieczne jest wspieranie 
zatrudnienia młodzieży, modeli 
biznesowych opierających się na 
badaniach i rozwoju oraz konkretnych 
bodźców na rzecz zatrudniania większej 
liczby osób szukających pracy;

Or. bg

Poprawka 234
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do oficjalnego 
uznania wkładu przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej w realizację założeń 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza w 
obszarze zwiększania zatrudnienia i 
ograniczania wykluczenia społecznego, a 
także do stworzenia ram prawnych 
określających towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, stowarzyszenia i fundacje 
pod względem ich celów i specyficznej 
formy jako społecznych podmiotów 
gospodarczych;

Or. en
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Poprawka 235
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. z zadowoleniem przyjmuje starania 
Komisji o wprowadzenie w przyszłości 
uproszczonego systemu wydawania 
zezwolenia na ograniczony czasowo pobyt 
w całej UE pracowników danego 
koncernu pochodzących z państw 
trzecich;

Or. de

Poprawka 236
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do większego inwestowania w 
tworzenie miejsc pracy w celu: a) 
tworzenia możliwości zatrudnienia dla 
osób o zróżnicowanych umiejętnościach 
oraz b) ograniczania wykluczenia 
społecznego wśród osób w trudnej 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 237
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do wspierania tworzenia 
miejsc pracy za pośrednictwem tworzenia 
nowych MŚP oraz do wspierania wzrostu 
poprzez propagowanie umiejętności z 
zakresu przedsiębiorczości, zapewnianie 
szkoleń dla nowych przedsiębiorców i 
wspieranie skutecznego nabywania 
umiejętności przez pracowników MŚP;

Or. en

Poprawka 238
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 15b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. uważa, że pracodawcy, a w 
szczególności MŚP, powinni wspierać 
inicjatywy z zakresu uczenia się przez całe 
życie poprzez zwiększanie dostępności 
uczenia się w trakcie godzin pracy, a także 
jego większe dostosowanie do potrzeb 
pracowników przez nadawanie planom 
kształcenia indywidualnego charakteru, 
przechodzenie na szkolenie oparte na 
kompetencjach, wprowadzanie podziału 
programów nauczania na moduły lub 
wykorzystanie nauczania na odległość;

Or. en

Poprawka 239
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 15c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15c. uważa, że gospodarka społeczna 
odgrywa ważną rolę pod względem 
przyczyniania się do tworzenia miejsc 
pracy, utrzymywania miejsc pracy w 
sektorach i przedsiębiorstwach 
znajdujących się w kryzysie lub 
zagrożonych likwidacją, zwiększania 
poziomów stabilności miejsc pracy, 
ciągłego wykorzystywania umiejętności, 
takich jak rękodzielnictwo, a także 
odkrywania nowych zawodów i 
opracowywania nowych dróg do 
zatrudnienia dla grup w szczególnie 
trudnej sytuacji i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 240
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 15d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. podkreśla konieczność dalszego 
rozwijania gospodarki społecznej, będącej 
źródłem możliwości zatrudnienia 
zapewniającego godne warunki dla wielu 
pracowników, którym często grozi 
wykluczenie społeczne, oraz 
przyczyniającej się do tworzenia 
dobrobytu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz ułatwiającej tworzenie 
rynków sprzyjających włączeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 241
Ole Christensen
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Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że w przyszłości nie tylko 
brakować będzie wykwalifikowanych 
pracowników w obszarach nauki, 
technologii, inżynierii i innych sektorów 
opartych na wiedzy, lecz również należy 
podjąć działania na rzecz ogólnego 
podwyższenia poziomu wykształcenia 
wśród wykwalifikowanych i 
niewykwalifikowanych pracowników;

Or. da

Poprawka 242
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o kontynuowanie 
współpracy mającej na celu utworzenie 
zintegrowanego i konkurencyjnego rynku 
kapitału podwyższonego ryzyka, który ma 
podstawowe znaczenie dla tworzenia i 
rozwoju innowacyjnych MŚP;

Or. pt

Poprawka 243
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że należy zakończyć tworzenie 
konkurencyjnego jednolitego rynku bez 
barier w celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się pracowników; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi oraz do 
wspierania dzielenia się najlepszymi 
praktykami i doświadczeniami w tej 
dziedzinie;

skreślony

Or. en

Poprawka 244
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że należy zakończyć tworzenie 
konkurencyjnego jednolitego rynku bez 
barier w celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się pracowników; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi oraz do wspierania 
dzielenia się najlepszymi praktykami i 
doświadczeniami w tej dziedzinie;

16. uważa, że należy zakończyć tworzenie 
konkurencyjnego jednolitego rynku bez 
barier w celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się pracowników; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi oraz do wspierania 
dzielenia się najlepszymi praktykami i 
doświadczeniami w tej dziedzinie; 
podkreśla, że w tym przypadku należy 
również uwzględnić aspekty społeczne i 
zapobiegać dumpingowi płacowemu;

Or. de

Poprawka 245
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że należy zakończyć tworzenie 
konkurencyjnego jednolitego rynku bez 
barier w celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się pracowników; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi oraz do wspierania 
dzielenia się najlepszymi praktykami i 
doświadczeniami w tej dziedzinie;

16. uważa, że należy zakończyć tworzenie 
konkurencyjnego jednolitego rynku w celu 
ułatwienia swobodnego przemieszczania 
się pracowników; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do ścisłej 
współpracy z partnerami społecznymi oraz 
do wspierania dzielenia się najlepszymi 
praktykami i doświadczeniami 
dotyczącymi rozwoju rynku wewnętrznego 
pod względem zabezpieczenia społecznego 
pracowników i w świetle warunków 
wynagradzania i pracy w kraju 
przyjmującym;

Or. da

Poprawka 246
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że należy zakończyć tworzenie 
konkurencyjnego jednolitego rynku bez 
barier w celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się pracowników; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi oraz do wspierania 
dzielenia się najlepszymi praktykami i 
doświadczeniami w tej dziedzinie;

16. uważa, że priorytet należy nadać 
zwiększaniu produkcji, usługom 
publicznym o wysokiej jakości, tworzeniu 
miejsc pracy o wysokiej jakości z 
określonymi prawami i zwalczaniu 
ubóstwa; w związku z tym wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do ścisłej 
współpracy z partnerami społecznymi oraz 
do wspierania dzielenia się najlepszymi 
praktykami i doświadczeniami w tej 
dziedzinie;

Or. pt

Poprawka 247
Elisabeth Schroedter
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że należy zakończyć tworzenie 
konkurencyjnego jednolitego rynku bez 
barier w celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się pracowników; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi oraz do wspierania 
dzielenia się najlepszymi praktykami i 
doświadczeniami w tej dziedzinie;

16. uważa, że konkurencyjnemu 
jednolitemu rynkowi bez barier musi 
towarzyszyć prawodawstwo dotyczące 
pracy, które będzie zapewniało równe 
szanse, tworzyło solidne systemy 
zabezpieczenia społecznego, zapewniało 
możliwość przenoszenia praw i korzyści, w 
celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się pracowników; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi oraz do wspierania 
dzielenia się najlepszymi praktykami i 
doświadczeniami w tej dziedzinie, a także 
do zapewnienia możliwości przenoszenia 
praw społecznych na wszystkich 
pracowników;

Or. en

Poprawka 248
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że należy zakończyć tworzenie 
konkurencyjnego jednolitego rynku bez 
barier w celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się pracowników; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi oraz do 
wspierania dzielenia się najlepszymi 
praktykami i doświadczeniami w tej 
dziedzinie;

16. uważa, że należy zakończyć tworzenie 
konkurencyjnego jednolitego rynku bez 
barier w celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się pracowników; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi, do wspierania 
dzielenia się najlepszymi praktykami i 
doświadczeniami w tej dziedzinie oraz do 
zwiększania świadomości i poziomu 
solidarności społecznej wśród 
przedsiębiorstw;

Or. lt
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Poprawka 249
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że należy zakończyć tworzenie 
konkurencyjnego jednolitego rynku bez 
barier w celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się pracowników; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi oraz do wspierania 
dzielenia się najlepszymi praktykami i 
doświadczeniami w tej dziedzinie;

16. uważa, że należy zakończyć tworzenie 
konkurencyjnego jednolitego rynku bez 
barier w celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się pracowników; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi oraz do wspierania 
dzielenia się najlepszymi praktykami i 
doświadczeniami w tej dziedzinie, a także 
do zapewnienia możliwości przenoszenia 
praw społecznych na wszystkich 
pracowników;

Or. en

Poprawka 250
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję – w celu 
zlikwidowania dumpingu socjalnego i 
zaprzestania pogarszania warunków pracy 
– do wdrożenia niezbędnych przepisów 
prawnych mających na celu zapewnienie 
kompatybilności swobód gospodarczych 
istniejących na jednolitym rynku z 
poszanowaniem najbardziej postępowego 
prawa pracy oraz standardów i praktyk 
w zakresie stosunków pracy, a także z 
przestrzeganiem prawa do zbiorowej 
reprezentacji i rokowań, działań 
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zbiorowych, w tym prawa do strajku, oraz 
zasady równej płacy za pracę o tej samej 
wartości;

Or. en

Poprawka 251
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 16b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. jest przekonany, że przenoszenie 
działalności wytwórczej spowodowane 
restrukturyzacją przemysłu i brakiem 
regulacji dotyczących zachowania 
przedsiębiorstw wielonarodowych w tej 
kwestii ma negatywny wpływ na stopę 
zatrudnienia i tworzenie miejsc pracy w 
Europie; wzywa Komisję do stworzenia 
zbioru zasad i opracowanie strategii 
politycznych w celu ustanowienia ram 
dotyczących restrukturyzacji 
uwzględniającej aspekty socjalne;

Or. en

Poprawka 252
Licia Ronzulli

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że mobilność zawodowa ma 
zasadnicze znaczenie dla zwiększania 
możliwości wyboru oraz zapewniania 
szans na znalezienie nowych i lepszych 
miejsc pracy znaczącej liczbie osób;

Or. it
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Poprawka 253
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do wzmocnienia 
obowiązujących ram prawnych 
dotyczących uznawania dyplomów i 
kwalifikacji zawodowych;

Or. en

Poprawka 254
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kontroli oraz do organizowania kampanii 
informacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy na temat długofalowych strat dla
pracowników zatrudnionych w szarej 
strefie;

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kontroli oraz do organizowania kampanii 
informacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy na temat długofalowych strat dla 
pracowników zatrudnionych w szarej 
strefie; wzywa do tego, by zwalczanie 
pracy nierejestrowanej odbywało się z 
poszanowaniem prawa i procedury 
kontradyktoryjności; wzywa również do 
ścisłego zdefiniowania pracy 
nierejestrowanej;

Or. fr

Poprawka 255
Sergio Gaetano Cofferati
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kontroli oraz do organizowania kampanii 
informacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy na temat długofalowych strat dla 
pracowników zatrudnionych w szarej 
strefie;

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kontroli oraz do organizowania kampanii 
informacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy na temat długofalowych strat dla 
pracowników zatrudnionych w szarej 
strefie; ponadto zwraca uwagę na 
niepokojący wzrost liczby osób pozornie 
pracujących na własny rachunek, w 
przypadku których w rzeczywistości 
obchodzi się wszystkie niezbędne 
gwarancje przysługujące wielu 
pracownikom najemnym, często młodym i 
wykwalifikowanym;

Or. it

Poprawka 256
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kontroli oraz do organizowania kampanii 
informacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy na temat długofalowych strat dla 
pracowników zatrudnionych w szarej 
strefie;

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kontroli oraz do organizowania kampanii 
informacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy na temat praw przysługujących 
pracownikom i długofalowych strat dla 
pracowników zatrudnionych w szarej 
strefie; wzywa państwa członkowskie do 
zachęcania pracodawców do oferowania 
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możliwości legalnego zatrudnienia oraz 
do ograniczania zachęt sprzyjających 
tworzeniu niepewnych miejsc pracy bądź 
fikcyjnego samozatrudnienia, takich jak 
niższe składki na ubezpieczenie społeczne 
lub obniżenia podatku;

Or. en

Poprawka 257
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kontroli oraz do organizowania kampanii 
informacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy na temat długofalowych strat dla 
pracowników zatrudnionych w szarej 
strefie;

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kontroli oraz do organizowania kampanii 
informacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy na temat długofalowych strat dla 
pracowników zatrudnionych w szarej 
strefie; wzywa do stworzenia gospodarki 
opiekuńczej w celu zaspokajania 
rzeczywistych potrzeb i zapewniania 
wysokiej jakości usług opieki dostępnych 
dla wszystkich oraz dobrych warunków 
pracy i płacy, aby zapobiegać stosowaniu 
pracy nierejestrowanej;

Or. en

Poprawka 258
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
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zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kontroli oraz do organizowania kampanii 
informacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy na temat długofalowych strat dla 
pracowników zatrudnionych w szarej 
strefie;

zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kontroli, nakładania kar na pracodawców 
oferujących niepewne umowy oraz do 
organizowania kampanii informacyjnych w 
celu zwiększenia wiedzy na temat 
długofalowych strat dla pracowników 
zatrudnionych w szarej strefie;

Or. bg

Poprawka 259
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kontroli oraz do organizowania kampanii 
informacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy na temat długofalowych strat dla 
pracowników zatrudnionych w szarej 
strefie;

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do ograniczania obciążenia 
podatkowego nakładanego na 
wynagrodzenie minimalne, ułatwiania 
podejmowania legalnego zatrudnienia, 
wspierania utrzymywania miejsca pracy, 
prowadzenia regularnych kontroli oraz do 
organizowania kampanii informacyjnych w 
celu zwiększenia wiedzy na temat 
długofalowych strat dla pracowników 
zatrudnionych w szarej strefie;

Or. lt

Poprawka 260
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kontroli oraz do organizowania kampanii 
informacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy na temat długofalowych strat dla 
pracowników zatrudnionych w szarej 
strefie;

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kontroli oraz do organizowania kampanii 
informacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy na temat długofalowych strat dla 
pracowników zatrudnionych w szarej 
strefie; wzywa do stworzenia gospodarki 
opiekuńczej w celu zaspokajania 
rzeczywistych potrzeb i zapewniania 
wysokiej jakości usług opieki dostępnych 
dla wszystkich oraz dobrych warunków 
pracy i płacy, aby zapobiegać 
wykorzystywaniu pracy nierejestrowanej;

Or. en

Poprawka 261
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stanowczo potępia pracę 
nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych
kontroli oraz do organizowania kampanii 
informacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy na temat długofalowych strat dla 
pracowników zatrudnionych w szarej 
strefie;

17. stanowczo potępia nielegalną pracę, 
która stanowi zagrożenie dla pracowników 
i niekorzystnie wpływa na społeczeństwo; 
wzywa państwa członkowskie do 
prowadzenia wzmożonych kontroli i 
nakładania odpowiednich sankcji oraz do 
organizowania kampanii informacyjnych w 
celu zwiększenia wiedzy na temat 
długofalowych strat dla pracowników 
zatrudnionych w szarej strefie;

Or. de

Poprawka 262
Elisabeth Schroedter
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że sektor opieki zdrowotnej ma 
do odegrania kluczową rolę w realizacji 
celów strategii „Europa 2020”; uważa 
ponadto, że w związku ze zmianami 
demograficznymi sektor opieki zdrowotnej 
i społecznej jest ważnym pracodawcą, 
którego znaczenie prawdopodobnie jeszcze 
wzrośnie; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badania dotyczącego 
opiekunów pracujących w domach 
klientów w celu ustalenia, czy przepisy UE 
zapewniają dostateczną ochronę socjalną 
tej kategorii pracowników;

18. uważa, że sektor opieki zdrowotnej ma 
do odegrania kluczową rolę w realizacji 
celów strategii „Europa 2020”; uważa 
ponadto, że w związku ze zmianami 
demograficznymi sektor opieki zdrowotnej 
i społecznej jest ważnym pracodawcą, 
którego znaczenie prawdopodobnie jeszcze 
wzrośnie, oraz że w największym stopniu 
przyczynia się on do włączenia 
społecznego; wzywa Komisję Europejską 
do wsparcia i wdrożenia (spodziewanej) 
konwencji MOP uzupełnionej zaleceniem 
dotyczącym pracowników krajowych w 
celu polepszenia często nieludzkich 
warunków pracy pracowników w tym 
sektorze; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badania dotyczącego 
opiekunów pracujących w domach 
klientów w celu ustalenia, czy przepisy UE 
zapewniają dostateczną ochronę socjalną 
tej kategorii pracowników, którymi są 
przede wszystkim kobiety;

Or. en

Poprawka 263
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że sektor opieki zdrowotnej ma 
do odegrania kluczową rolę w realizacji 
celów strategii „Europa 2020”; uważa 
ponadto, że w związku ze zmianami 
demograficznymi sektor opieki zdrowotnej 
i społecznej jest ważnym pracodawcą, 
którego znaczenie prawdopodobnie jeszcze 
wzrośnie; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badania dotyczącego 
opiekunów pracujących w domach 

18. uważa, że sektor opieki zdrowotnej ma 
do odegrania kluczową rolę w realizacji 
celów strategii „Europa 2020”; uważa 
ponadto, że w związku ze zmianami 
demograficznymi sektor opieki zdrowotnej 
i społecznej jest ważnym pracodawcą, 
którego znaczenie prawdopodobnie jeszcze 
wzrośnie; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badania dotyczącego 
opiekunów pracujących w domach 
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klientów w celu ustalenia, czy przepisy UE 
zapewniają dostateczną ochronę socjalną 
tej kategorii pracowników;

klientów w celu ustalenia, czy przepisy UE 
zapewniają dostateczną ochronę socjalną 
tej kategorii pracowników oraz czy grupa 
ta jest w pełni objęta standardami i 
zasadami obowiązującymi na rynkach 
pracy państw członkowskich;

Or. da

Poprawka 264
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że sektor opieki zdrowotnej ma 
do odegrania kluczową rolę w realizacji 
celów strategii „Europa 2020”; uważa 
ponadto, że w związku ze zmianami 
demograficznymi sektor opieki zdrowotnej 
i społecznej jest ważnym pracodawcą, 
którego znaczenie prawdopodobnie jeszcze 
wzrośnie; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badania dotyczącego 
opiekunów pracujących w domach 
klientów w celu ustalenia, czy przepisy UE 
zapewniają dostateczną ochronę socjalną 
tej kategorii pracowników;

18. uważa, że sektor opieki zdrowotnej ma 
do odegrania kluczową rolę w realizacji 
celów strategii „Europa 2020”; uważa 
ponadto, że w związku ze zmianami 
demograficznymi sektor opieki zdrowotnej 
i społecznej jest potencjalnym pracodawcą, 
którego znaczenie prawdopodobnie jeszcze 
wzrośnie; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badania dotyczącego 
opiekunów pracujących w domach 
klientów w celu ustalenia, czy przepisy UE 
zapewniają dostateczną ochronę socjalną 
tej kategorii pracowników;

Or. fr

Poprawka 265
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że sektor opieki zdrowotnej ma 
do odegrania kluczową rolę w realizacji 
celów strategii „Europa 2020”; uważa 

18. uważa, że sektor opieki zdrowotnej ma 
do odegrania kluczową rolę w realizacji 
celów strategii „Europa 2020”; uważa 
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ponadto, że w związku ze zmianami 
demograficznymi sektor opieki zdrowotnej 
i społecznej jest ważnym pracodawcą, 
którego znaczenie prawdopodobnie jeszcze 
wzrośnie; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badania dotyczącego 
opiekunów pracujących w domach 
klientów w celu ustalenia, czy przepisy UE 
zapewniają dostateczną ochronę socjalną 
tej kategorii pracowników;

ponadto, że sektor opieki zdrowotnej i 
społecznej jest ważnym pracodawcą, 
którego znaczenie jeszcze wzrośnie ze 
względu na sytuacje demograficzną; 
wzywa Komisję do przeprowadzenia 
badania dotyczącego opiekunów 
pracujących w domach klientów w celu 
ustalenia, czy przepisy UE zapewniają 
dostateczną ochronę socjalną tej kategorii 
pracowników;

Or. de

Poprawka 266
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że sektor opieki zdrowotnej ma 
do odegrania kluczową rolę w realizacji 
celów strategii „Europa 2020”; uważa 
ponadto, że w związku ze zmianami 
demograficznymi sektor opieki zdrowotnej 
i społecznej jest ważnym pracodawcą, 
którego znaczenie prawdopodobnie jeszcze 
wzrośnie; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badania dotyczącego 
opiekunów pracujących w domach 
klientów w celu ustalenia, czy przepisy UE 
zapewniają dostateczną ochronę socjalną 
tej kategorii pracowników;

18. uważa, że sektor opieki zdrowotnej ma 
do odegrania kluczową rolę w realizacji 
celów strategii „Europa 2020”; uważa 
ponadto, że w związku ze zmianami 
demograficznymi sektor opieki zdrowotnej 
i społecznej jest ważnym pracodawcą, 
którego znaczenie prawdopodobnie jeszcze 
wzrośnie; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badania dotyczącego 
opiekunów pracujących w domach 
klientów w celu ustalenia, czy przepisy UE 
zapewniają dostateczną ochronę socjalną 
tej kategorii pracowników, a także 
dotyczącego innych odpowiednich i 
zrównoważonych rozwiązań 
wspierających niezależne życie;

Or. hu

Poprawka 267
Elisabeth Schroedter
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Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla potencjał usług socjalnych, 
zdrowotnych, opiekuńczych i 
edukacyjnych w zakresie tworzenia miejsc 
pracy i domaga się zdecydowanych i 
trwałych inwestycji w te kluczowe usługi i 
infrastruktury, a także domaga się 
godnych warunków pracy w celu wsparcia 
świadczenia usług o wysokiej jakości; 
oczekuje planu działania Komisji 
mającego rozwiązać problem niedoboru 
pracowników sektora zdrowia;

Or. en

Poprawka 268
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. jest zdania, że efektywniejszemu 
wykorzystywaniu funduszy UE musi 
towarzyszyć ich odpowiednie zwiększanie
poprzez udostępnianie zasobów własnych 
budżetu wspólnotowego przeznaczonych 
na osiągnięcie ambitnych celów w 
zakresie zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 269
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, państwa 19. wzywa Komisję, państwa 



AM\869131PL.doc 139/188 PE467.007v01-00

PL

członkowskie, partnerów społecznych oraz 
inne zainteresowane strony do zapewnienia 
efektywnego wykorzystywania funduszy 
UE, takich jak EFS, EFRR i Fundusz 
Spójności, oraz instrumentów, takich jak 
instrument mikrofinansowy, do tworzenia 
miejsc pracy;

członkowskie, partnerów społecznych oraz 
inne zainteresowane strony do zapewnienia 
efektywnego wykorzystywania funduszy 
UE, takich jak EFS, EFRR i Fundusz 
Spójności, oraz instrumentów, takich jak 
instrument mikrofinansowy, do tworzenia 
miejsc pracy; podkreśla korzyści 
wynikające z ukierunkowania inwestycji 
w ramach funduszy strukturalnych na 
kształcenie i szkolenie w sektorach 
oferujących dużą wartość dodaną pod 
względem technologicznym oraz w 
sektorach, które są szczególnie ważne pod 
względem zachęcania do przechodzenia 
na bardziej zrównoważone modele 
rozwoju;

Or. es

Poprawka 270
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie, partnerów społecznych oraz 
inne zainteresowane strony do zapewnienia 
efektywnego wykorzystywania funduszy 
UE, takich jak EFS, EFRR i Fundusz 
Spójności, oraz instrumentów, takich jak 
instrument mikrofinansowy, do tworzenia 
miejsc pracy;

19. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie, partnerów społecznych oraz 
inne zainteresowane strony do zapewnienia 
efektywnego wykorzystywania funduszy 
UE, takich jak EFS, EFRR i Fundusz 
Spójności, oraz instrumentów, takich jak 
instrument mikrofinansowy i inne 
innowacyjne instrumenty finansowe, do 
tworzenia miejsc pracy; wzywa do 
zwrócenia szczególnej uwagi na te 
państwa członkowskie, w których 
występuje wysoka stopa bezrobocia, a 
średni miesięczny dochód nie przekracza 
poziomu stanowiącego granicę ubóstwa;

Or. lt
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Poprawka 271
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie, partnerów społecznych oraz 
inne zainteresowane strony do zapewnienia 
efektywnego wykorzystywania funduszy 
UE, takich jak EFS, EFRR i Fundusz 
Spójności, oraz instrumentów, takich jak 
instrument mikrofinansowy, do tworzenia 
miejsc pracy;

19. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie, partnerów społecznych oraz 
inne zainteresowane strony do zapewnienia 
efektywnego i uproszczonego 
wykorzystywania w praktyce procedur 
dotyczących zaliczek i zwrotu funduszy 
UE, takich jak EFS, EFRR i Fundusz 
Spójności, oraz instrumentów, takich jak 
instrument mikrofinansowy, do tworzenia 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 272
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie, partnerów społecznych oraz 
inne zainteresowane strony do zapewnienia 
efektywnego wykorzystywania funduszy 
UE, takich jak EFS, EFRR i Fundusz 
Spójności, oraz instrumentów, takich jak 
instrument mikrofinansowy, do tworzenia 
miejsc pracy;

19. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie, partnerów społecznych oraz 
inne zainteresowane strony do zapewnienia 
efektywnego, synergicznego i zgodnego z 
przeznaczeniem wykorzystywania 
funduszy UE, takich jak EFS, EFRR i 
Fundusz Spójności, oraz instrumentów, 
takich jak instrument mikrofinansowy, do 
tworzenia miejsc pracy;

Or. it

Poprawka 273
Marian Harkin
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie, partnerów społecznych oraz 
inne zainteresowane strony do zapewnienia 
efektywnego wykorzystywania funduszy 
UE, takich jak EFS, EFRR i Fundusz 
Spójności, oraz instrumentów, takich jak 
instrument mikrofinansowy, do tworzenia 
miejsc pracy;

19. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie, partnerów społecznych oraz 
inne zainteresowane strony do zapewnienia 
efektywnego wykorzystywania funduszy 
UE, takich jak EFS, EFRR i Fundusz 
Spójności, oraz instrumentów, takich jak 
instrument mikrofinansowy, do tworzenia 
miejsc pracy i wspierania gospodarki 
społecznej;

Or. en

Poprawka 274
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zwraca się do państw członkowskich 
o dopilnowanie zwiększania pewności 
prawa dla przedsiębiorstw, zwłaszcza przez 
skrócenie okresu przedawnienia 
stosowanego w przypadkach sporów 
dotyczących spraw socjalnych;

Or. fr

Poprawka 275
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że w celu zyskownego 
wykorzystania Europejskiego Funduszu 
Społecznego musi on być ukierunkowany 
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na inwestowanie w umiejętności, ciągłe 
szkolenie, uwzględnianie nowych 
umiejętności związanych ze 
zrównoważonym rozwojem i zmianą 
kwalifikacji, właściwe funkcjonowanie 
rynku pracy, tworzenie możliwości 
zatrudnienia i warunków socjalnych, 
badania i innowacje mające na celu 
ułatwianie przejścia na zrównoważoną 
gospodarkę, aby wspierać szanse na 
zatrudnienie, wydajność, wzrost, 
odpowiednie płace, jakość życia i 
zatrudnienia w Europie, a także na środki 
mające na celu zwalczanie ubóstwa i 
osiąganie włączenia społecznego;

Or. en

Poprawka 276
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 19b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. podkreśla konieczność zapewnienia 
dodatkowych dochodów w celu 
finansowania instrumentów 
Europejskiego paktu na rzecz 
zatrudnienia i postępu społecznego, które 
to dochody mogłyby zostać osiągnięte 
poprzez wprowadzenie podatku 
ekologicznego/podatku od emisji 
dwutlenku węgla oraz poprzez zaostrzenie 
warunków europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji w celu 
zachęcania do tworzenia zielonych miejsc 
pracy, zwłaszcza w sektorze odnawialnych 
źródeł energii, efektywności energetycznej 
i recyklingu, który należy czynnie 
wspierać;

Or. en
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Poprawka 277
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. odnotowuje, że polityka w zakresie 
flexicurity jest centralnym elementem 
Programu, i podziela opinię Komisji, że 
kryzys wystawił krajowe rozwiązania 
dotyczące flexicurity na poważną próbę;

20. odnotowuje, że w niedawno 
przeprowadzonych badaniach wykazano, 
iż większa elastyczność ogólnie przyczynia 
się do obniżania statusu pracowników, 
którzy coraz częściej są zatrudniani na 
czas określony, a nie na czas 
nieokreślony, w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, a nie na pełen etat, a także 
coraz częściej wbrew woli rozpoczynają 
samozatrudnienie; mając na uwadze nowe 
badanie opierające się na danych OECD, 
w którym wykazano, że im elastyczniejsze 
zatrudnienie, tym większa jego 
niepewność, oraz że elastyczność 
zatrudnienia ma największy negatywny 
wpływ na „zdolności do zatrudnienia” 
(podwyższanie umiejętności i kwalifikacji 
pracowników);

Or. pt

Poprawka 278
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. odnotowuje, że polityka w zakresie 
flexicurity jest centralnym elementem 
Programu, i podziela opinię Komisji, że 
kryzys wystawił krajowe rozwiązania 
dotyczące flexicurity na poważną próbę;

20. odnotowuje, że polityka w zakresie 
flexicurity jest centralnym elementem 
Programu, i podziela opinię Komisji, że 
kryzys wystawił krajowe rozwiązania 
dotyczące flexicurity na poważną próbę; 
podkreśla, że środki dotyczące flexicurity 
powinny być dostosowane do warunków 
społecznych i specyficznej struktury 
krajowego rynku pracy oraz interesów 
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pracodawców i pracowników;

Or. de

Poprawka 279
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. odnotowuje, że polityka w zakresie 
flexicurity jest centralnym elementem 
Programu, i podziela opinię Komisji, że 
kryzys wystawił krajowe rozwiązania 
dotyczące flexicurity na poważną próbę;

20. odnotowuje, że polityka w zakresie 
flexicurity jest centralnym elementem 
Programu, i podziela opinię Komisji, że 
kryzys wystawił krajowe rozwiązania 
dotyczące flexicurity na poważną próbę;
podkreśla jednak potrzebę 
przeprowadzenia reform na rynku pracy 
bez osłabiania skutecznych strategii 
politycznych dotyczących flexicurity i w 
oparciu o porozumienie i wzajemne 
zaufanie między rządami krajowymi i 
partnerami społecznymi;

Or. en

Poprawka 280
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. odnotowuje, że polityka w zakresie 
flexicurity jest centralnym elementem 
Programu, i podziela opinię Komisji, że 
kryzys wystawił krajowe rozwiązania 
dotyczące flexicurity na poważną próbę;

20. odnotowuje, że polityka w zakresie 
flexicurity jest centralnym elementem 
Programu, i podziela opinię Komisji, że 
kryzys wystawił krajowe rozwiązania 
dotyczące flexicurity na poważną próbę, w 
szczególności w przypadkach, w których 
zostały przyjęte szeroko zakrojone środki 
mające na celu zapewnienie elastyczności 
zewnętrznej rynku pracy bez koniecznego 
wzmocnienia systemów zabezpieczenia 
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społecznego;

Or. it

Poprawka 281
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. odnotowuje, że polityka w zakresie 
flexicurity jest centralnym elementem 
Programu, i podziela opinię Komisji, że 
kryzys wystawił krajowe rozwiązania 
dotyczące flexicurity na poważną próbę;

20. krytycznie odnosi się do tego, że 
pochodząca z XX wieku polityka w 
zakresie flexicurity jest centralnym 
elementem Programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia; podziela 
opinię Komisji, że kryzys wystawił 
krajowe rozwiązania dotyczące flexicurity 
na poważną próbę i często ujawniał 
niedoskonałości tego modelu, zwłaszcza w 
odniesieniu do młodych pracowników;

Or. en

Poprawka 282
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. uważa, że rokowania zbiorowe pełnią 
zasadniczą rolę w ochronie i zwiększaniu 
praw pracowniczych oraz że konieczna 
jest ochrona i rozszerzenie zakresu 
stosowania tego środka;

Or. it
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Poprawka 283
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do podkreślania tego, 
że dialog społeczny stanowi nieodłączną 
część modelu flexicurity; jest przekonany, 
że bezpieczeństwo zatrudnienia nie 
zostanie zapewnione poprzez odwoływanie 
się do dobrej woli ani do zdrowego 
rozsądku pracodawców oraz że istnienie 
zaufania między samymi partnerami 
społecznymi oraz między partnerami 
społecznymi a organami publicznymi jest 
warunkiem wstępnym dla powodzenia 
modelu flexicurity; jest ponadto 
przekonany, że partnerzy społeczni 
znajdują się w najlepszym położeniu do 
tego, by zaspokajać potrzeby 
pracowników;

Or. en

Poprawka 284
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 20b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. jest przekonany, że model flexicurity 
ma również poważne skutki finansowe i że 
zabezpieczenie dochodów i wysokiej 
jakości ochrona socjalna są warunkami 
wstępnymi dla pomyślnego zakończenia 
negocjacji dotyczących flexicurity; jest 
ponadto przekonany, że wynegocjowane 
rozwiązania mogą istnieć wyłącznie wtedy, 
gdy będzie istniał solidny i niezawodny 
system umożliwiający zabezpieczenie 
dochodów i zapewniający ochronę 
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socjalną, oraz że ma to skutki w 
odniesieniu do polityki 
makroekonomicznej i ograniczeń w 
wydatkach publicznych;

Or. en

Poprawka 285
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 20c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20c. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do tego, aby przechodzeniu 
na zrównoważoną pod względem 
społecznym i środowiskowym gospodarkę
niskoemisyjną towarzyszyły aktywne 
strategie polityczne dotyczące rynku 
pracy, w tym kompleksowe programy z 
zakresu szkoleń i przekwalifikowania 
dotyczące zielonych miejsc pracy; uważa, 
że należy podjąć specjalne inicjatywy na 
rzecz początkowego kształcenia 
pracowników i uczenia się przez nich 
przez całe życie, będące bodźcem wzrostu 
zwiększającym europejską 
konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 286
Licia Ronzulli

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zauważa konieczność ulepszenia 
procesu uczenia się przez całe życie oraz 
zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa 
w obszarze zatrudnienia;
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Or. it

Poprawka 287
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy 
niepełnosprawni;

21. jest zdania, że państwa członkowskie 
powinny podjąć odpowiednie działania w 
celu stopniowego likwidowania 
niepewnego i nietypowego zatrudnienia; 
uważa, że jednym z przydatnych 
instrumentów mogłoby być stworzenie 
systemu stopniowo zwiększającego składki 
na ubezpieczenie społeczne wnoszone 
przez pracodawców zgodnie z zasadą „im 
niższy status zatrudnienia (krótki okres, 
niewielkie perspektywy, duże ryzyko), tym 
wyższa składka na ubezpieczenie 
społeczne”; uważa, że progresywne 
składki mogłyby motywować 
pracodawców np. do zawierania raczej 
umów na czas nieokreślony zamiast 
przedłużania umów na czas określony, a 
tym samym zachęcać ich do zatrudniania 
pracowników na korzystniejszych 
warunkach;

Or. pt

Poprawka 288
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 
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szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy niepełnosprawni;

szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy niepełnosprawni; 
zaleca zatem przyjęcie podejścia 
oddolnego przy opracowywaniu nowych 
strategii w zakresie zatrudnienia, 
ułatwiającego dialog i zaangażowanie 
przedstawicieli środowiska politycznego i 
społecznego wszystkich szczebli;

Or. it

Poprawka 289
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy niepełnosprawni;

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
zachęca wszystkie zainteresowane strony 
do wspierania niezbędnych reform rynku 
pracy w celu usprawnienia jego 
funkcjonowania; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie oraz partnerów 
społecznych do zwrócenia szczególnej
uwagi na pracowników z grup najmniej 
uprzywilejowanych, takich jak młodzi 
ludzie, słabo wykwalifikowani pracownicy 
i pracownicy niepełnosprawni;

Or. en

Poprawka 290
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 21



PE467.007v01-00 150/188 AM\869131PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy 
niepełnosprawni;

21. podkreśla, że model flexicurity nie 
może zaradzić kryzysowi, i wzywa 
Komisję, państwa członkowskie oraz 
partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na pracowników w 
trudnej bądź niekorzystnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 291
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy niepełnosprawni;

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy niepełnosprawni, 
a także do stworzenia dodatkowego 
mechanizmu rekompensat dla 
pracowników żyjących poniżej granicy 
ubóstwa;

Or. lt

Poprawka 292
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy niepełnosprawni;

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na pracowników z grup 
w trudnej sytuacji, takich jak migranci, 
młodzi i starsi ludzie, słabo 
wykwalifikowani pracownicy, pracownicy 
niepełnosprawni pod względem fizycznym i 
psychospołecznym oraz osoby ze 
środowisk migracyjnych;

Or. en

Poprawka 293
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy niepełnosprawni;

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy, pracownicy niepełnosprawni i 
pracownicy ze środowisk mniejszości 
etnicznych;

Or. bg

Poprawka 294
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy niepełnosprawni;

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa państwa członkowskie oraz 
partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy niepełnosprawni;

Or. en

Poprawka 295
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy niepełnosprawni;

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi na integrację rynku 
pracy i rosnącą mobilność pracowników z 
grup najmniej uprzywilejowanych, takich 
jak młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy niepełnosprawni;

Or. en

Poprawka 296
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 

21. podkreśla jednak, że sam model 
flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zwrócenia 



AM\869131PL.doc 153/188 PE467.007v01-00

PL

szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
młodzi ludzie, słabo wykwalifikowani 
pracownicy i pracownicy niepełnosprawni;

szczególnej uwagi na pracowników z grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
kobiety, młodzi ludzie, starsi pracownicy, 
słabo wykwalifikowani pracownicy i 
pracownicy niepełnosprawni;

Or. pt

Poprawka 297
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla potrzebę dokonywania 
inwestycji w programy na rzecz 
kształcenia i szkolenia, aby zapewnić 
płynne przejście odnośnym pracownikom i 
dopilnować, by żaden region negatywnie 
nie odczuł zmiany w sposobie wytwarzania 
energii; wzywa do zwrócenia szczególnej 
uwagi na dopilnowanie, aby przejście na 
odnawialne źródła energii wiązało się 
również z tworzeniem godnych miejsc 
pracy o wysokiej jakości dla mężczyzn i 
kobiet;

Or. en

Poprawka 298
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla potrzebę ochrony i 
wspierania godnego zatrudnienia o 
wysokiej jakości, stanowiącego podstawę 
europejskiego modelu społecznego, a 
także apeluje do państw członkowskich o 
skuteczne podwojenie wysiłków 
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podejmowanych na rzecz przeciwdziałania 
zjawisku ubóstwa osób pracujących;

Or. el

Poprawka 299
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w kontekście nowego impetu 
zmian społeczno-gospodarczych należy 
dokonać przeglądu i poprawy czterech 
elementów modelu flexicurity, które 
stanowią elastyczne i wiarygodne warunki 
umowne, aktywna polityka dotycząca 
rynku pracy, uczenie się przez całe życie 
oraz nowoczesne systemy zabezpieczeń 
społecznych;

22. zauważa, że rozpowszechnianie się 
nietypowych form zatrudnienia w wyniku 
zwiększania elastyczności wyklucza coraz 
większą liczbę pracowników z możliwości 
korzystania ze świadczeń socjalnych, 
ponieważ jest ona zależna od statusu 
zatrudnienia danego pracownika; jest 
zdania, że zwiększanie elastyczności 
zagraża w związku z tym stabilności 
finansowej systemów zabezpieczenia 
społecznego;

Or. pt

Poprawka 300
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w kontekście nowego impetu 
zmian społeczno-gospodarczych należy 
dokonać przeglądu i poprawy czterech 
elementów modelu flexicurity, które 
stanowią elastyczne i wiarygodne warunki 
umowne, aktywna polityka dotycząca 
rynku pracy, uczenie się przez całe życie 
oraz nowoczesne systemy zabezpieczeń 

22. uważa, że w kontekście nowego impetu 
zmian społeczno-gospodarczych należy 
dokonać przeglądu i poprawy czterech 
elementów modelu flexicurity, które 
stanowią elastyczne i wiarygodne warunki 
umowne, takich jak aktywna polityka 
dotycząca rynku pracy, uczenie się przez 
całe życie oraz nowoczesne systemy 
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społecznych; zabezpieczeń społecznych; uważa, że 
podstawowe znaczenie w ramach tego 
procesu ma wzmacnianie instytucji rynku 
pracy, co ma na celu dopilnowanie, aby 
pracownicy czerpali korzyści ze zmiany 
pracy, zawodu, sektora lub statusu 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 301
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w kontekście nowego impetu 
zmian społeczno-gospodarczych należy 
dokonać przeglądu i poprawy czterech 
elementów modelu flexicurity, które 
stanowią elastyczne i wiarygodne warunki 
umowne, aktywna polityka dotycząca 
rynku pracy, uczenie się przez całe życie 
oraz nowoczesne systemy zabezpieczeń 
społecznych;

22. uważa, że w kontekście nowego impetu 
zmian społeczno-gospodarczych należy 
dokonać przeglądu czterech elementów 
modelu flexicurity, które stanowią 
elastyczne i wiarygodne warunki umowne, 
aktywna polityka dotycząca rynku pracy, 
uczenie się przez całe życie oraz 
nowoczesne systemy zabezpieczeń 
społecznych, aby zasada „taka sama praca 
za taką samą płacę w tym samym miejscu” 
była zawsze przestrzegana; w trakcie 
przeglądu partnerzy społeczni powinni 
aktywnie uczestniczyć w dialogu 
społecznym; 

Or. de

Poprawka 302
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w kontekście nowego impetu 
zmian społeczno-gospodarczych należy 
dokonać przeglądu i poprawy czterech 

22. jest zdania, że z powodu kryzysu 
gospodarczo-finansowego 
przedsiębiorstwa nie są w stanie znaleźć w 
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elementów modelu flexicurity, które 
stanowią elastyczne i wiarygodne warunki 
umowne, aktywna polityka dotycząca 
rynku pracy, uczenie się przez całe życie 
oraz nowoczesne systemy zabezpieczeń 
społecznych;

ramach rynku pracy rodzajów umów, 
które stanowiłyby najlepszą odpowiedź na 
ich potrzebę elastyczności, niezbędną, aby 
reagować na nieprzewidywalne wahania 
popytu na rynku, potrzebę ograniczania 
kosztów oraz ochrony bezpieczeństwa 
pracowników; uważa, że w kontekście 
nowego impetu zmian społeczno-
gospodarczych należy dokonać przeglądu i 
poprawy czterech elementów modelu 
flexicurity, które stanowią elastyczne i 
wiarygodne warunki umowne, aktywna 
polityka dotycząca rynku pracy, uczenie 
się przez całe życie oraz nowoczesne 
systemy zabezpieczeń społecznych;

Or. it

Poprawka 303
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w kontekście nowego impetu 
zmian społeczno-gospodarczych należy 
dokonać przeglądu i poprawy czterech 
elementów modelu flexicurity, które 
stanowią elastyczne i wiarygodne warunki 
umowne, aktywna polityka dotycząca 
rynku pracy, uczenie się przez całe życie 
oraz nowoczesne systemy zabezpieczeń 
społecznych;

22. uważa, że w kontekście nowego impetu 
zmian społeczno-gospodarczych należy 
dokonać przeglądu i poprawy czterech 
elementów modelu flexicurity, które
stanowią elastyczne i wiarygodne warunki 
umowne, takich jak aktywna polityka 
dotycząca rynku pracy, uczenie się przez 
całe życie oraz nowoczesne systemy 
zabezpieczeń społecznych i jednocześnie 
zapewnić wzmocnienie elementów 
związanych z bezpieczeństwem w ramach 
modelu flexicurity poprzez zawieranie 
umów z partnerami społecznymi w 
zakresie tworzenia godnych miejsc pracy, 
odpowiedniej ochrony socjalnej i 
nowoczesnych rynków pracy;

Or. en
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Poprawka 304
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w kontekście nowego impetu 
zmian społeczno-gospodarczych należy 
dokonać przeglądu i poprawy czterech 
elementów modelu flexicurity, które 
stanowią elastyczne i wiarygodne warunki 
umowne, aktywna polityka dotycząca 
rynku pracy, uczenie się przez całe życie 
oraz nowoczesne systemy zabezpieczeń 
społecznych;

22. uważa, że wszystkie cztery elementy 
modelu flexicurity, które stanowią 
elastyczne i wiarygodne warunki umowne, 
takie jak aktywna polityka dotycząca rynku 
pracy, uczenie się przez całe życie oraz 
nowoczesne systemy zabezpieczeń 
społecznych, powinny być wdrażane 
jednocześnie, aby zapewniać 
poszczególnym osobom długoterminową 
zdolność do zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 305
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zachęca państwa członkowskie do 
opracowania systemu telepracy, tzn. 
wszelkich form pracy zdalnej, wszelkich 
form organizacji lub wykonywania pracy 
poza klasycznie rozumianymi czasem 
pracy i lokalizacją, możliwych dzięki 
środkom telekomunikacyjnym i 
Internetowi w ramach świadczenia usługi 
lub pozostawania w stosunku pracy; 
wzywa również do tego, by pracodawcy 
przystąpili do przekazywania dodatkowych 
zadań podwładnym;

Or. fr
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Poprawka 306
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że wielu europejskich 
partnerów społecznych, pomimo uznania 
znaczenia flexicurity zarówno dla 
pracodawców, jak i pracowników, 
zdecydowanie nie zgadza się z 
praktycznymi działaniami, jakie 
należałoby podjąć w celu zrównoważenia 
elastyczności i bezpieczeństwa; podkreśla 
potrzebę prowadzenia dialogu społecznego 
dotyczącego tej kwestii;

Or. en

Poprawka 307
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zwraca uwagę na to, że w państwach 
członkowskich istnieją różne systemy 
stosunków pracy i że sektorowe układy 
zbiorowe zazwyczaj pozwalają określić 
minimalne warunki, które mogą być 
polepszone dzięki rokowaniom zbiorowym 
na szczeblu przedsiębiorstwa, oraz że te 
minimalne warunki mają podstawowe 
znaczenie pod względem ochrony 
pracowników przed wykorzystywaniem; 
wzywa Komisję do uznania, że 
decentralizacja rokowań zbiorowych na 
rynkach pracy, na których funkcjonuje 
wiele MŚP i gdzie pracownikom często 
brak odpowiedniej reprezentacji na 
szczeblu przedsiębiorstwa, może nie być 
możliwa i może prowadzić do pogorszenia 
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warunków pracy;

Or. en

Poprawka 308
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 22b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. wzywa od ułatwiania dostępu do 
informacji dotyczących rynku pracy 
wszystkim podmiotom na rynku pracy, do 
zacieśniania współpracy i zwiększania 
wsparcia w zakresie tworzenia systemów 
informacyjnych oraz do większego 
rozpowszechnienia informacji o rynku 
pracy, w tym poprzez sprawniejsze 
doradztwo przez całe życie w zakresie 
kariery i możliwości uczenia się dla 
obywateli;

Or. en

Poprawka 309
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że w celu skutecznego 
wdrożenia modelu flexicurity koniecznie 
jest uwzględnienie na szczeblu UE i na 
szczeblach krajowych pewnych warunków 
wstępnych, takich jak: solidne 
makroekonomiczne strategie polityczne i 
sprzyjające otoczenie biznesowe, 
zapewniające niezbędną podstawę 
finansową dla usług publicznych i 
strategii politycznych dotyczących rynku 
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pracy;

Or. en

Poprawka 310
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. w obecnym szczególnym czasie 
kryzysu wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do uwzględnienia również 
możliwych korzyści związanych z 
rokowaniami zdecentralizowanymi w celu 
dostosowania strategii w zakresie 
zatrudnienia do miejsc pracy i 
codziennych problemów przedsiębiorstw i 
danego obszaru;

Or. it

Poprawka 311
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że jeżeli Europa chce wyjść 
silniejsza z kryzysu gospodarczego, stać 
się bardziej konkurencyjna i spójna, mieć 
wyższy poziom wzrostu oraz zabezpieczyć 
systemy bezpieczeństwa socjalnego, musi 
w pełni wykorzystywać potencjał swojej 
siły roboczej;

23. podkreśla, że jeżeli Europa chce wyjść 
silniejsza z kryzysu gospodarczego i 
ulepszyć zarówno rynek pracy, jak i walkę 
na rzecz włączenia społecznego, musi 
lepiej wykorzystywać potencjał swojej siły 
roboczej i zaspokajać potrzeby 
pracowników, aby rynek pracy tworzył 
warunki pracy pozwalające 
poszczególnym pracownikom utrzymać 
aktywność przez całe życie zawodowe;

Or. en
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Poprawka 312
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że jeżeli Europa chce wyjść 
silniejsza z kryzysu gospodarczego, stać 
się bardziej konkurencyjna i spójna, mieć 
wyższy poziom wzrostu oraz zabezpieczyć 
systemy bezpieczeństwa socjalnego, musi 
w pełni wykorzystywać potencjał swojej 
siły roboczej;

23. podkreśla, że jeżeli Europa chce wyjść 
silniejsza z kryzysu gospodarczego, stać 
się bardziej konkurencyjna i spójna, mieć 
wyższy poziom wzrostu oraz zabezpieczyć 
systemy bezpieczeństwa socjalnego, musi 
w pełni wykorzystywać potencjał swojej 
siły roboczej, rozszerzyć zakres zawodów i 
podwyższyć poziom wykształcenia, 
umiejętności i zdolności w ramach podaży 
siły roboczej;

Or. lt

Poprawka 313
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że jeżeli Europa chce wyjść 
silniejsza z kryzysu gospodarczego, stać 
się bardziej konkurencyjna i spójna, mieć 
wyższy poziom wzrostu oraz zabezpieczyć 
systemy bezpieczeństwa socjalnego, musi 
w pełni wykorzystywać potencjał swojej 
siły roboczej;

23. podkreśla, że jeżeli Europa chce wyjść 
silniejsza z kryzysu gospodarczego, stać 
się bardziej konkurencyjna i spójna, mieć 
wyższy poziom wzrostu oraz zabezpieczyć 
systemy bezpieczeństwa socjalnego, musi 
wspierać usługi publiczne o wysokiej 
jakości, w pełni wykorzystywać potencjał 
swojej siły roboczej, gwarantować prawa 
pracowników, a także wspierać rokowania 
zbiorowe oraz publiczne i powszechne 
zabezpieczenie społeczne;

Or. pt
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Poprawka 314
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że jeżeli Europa chce wyjść 
silniejsza z kryzysu gospodarczego, stać 
się bardziej konkurencyjna i spójna, mieć 
wyższy poziom wzrostu oraz zabezpieczyć 
systemy bezpieczeństwa socjalnego, musi 
w pełni wykorzystywać potencjał swojej 
siły roboczej;

23. podkreśla, że jeżeli Europa chce wyjść 
silniejsza z kryzysu gospodarczego, stać 
się bardziej konkurencyjna i spójna, mieć 
wyższy poziom wzrostu i zatrudnienia 
oraz zabezpieczyć systemy bezpieczeństwa 
socjalnego, musi w pełni wykorzystywać 
potencjał swojej siły roboczej i inwestować 
w jej potencjał;

Or. en

Poprawka 315
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że jeżeli Europa chce wyjść 
silniejsza z kryzysu gospodarczego, stać 
się bardziej konkurencyjna i spójna, mieć 
wyższy poziom wzrostu oraz zabezpieczyć 
systemy bezpieczeństwa socjalnego, musi 
w pełni wykorzystywać potencjał swojej 
siły roboczej;

23.podkreśla, że jeżeli Europa chce wyjść 
silniejsza z kryzysu gospodarczego, stać 
się bardziej konkurencyjna i spójna, mieć 
wyższy poziom wzrostu oraz zabezpieczyć 
systemy bezpieczeństwa socjalnego, musi 
w pełni wykorzystywać potencjał swojej 
siły roboczej we wszystkich grupach 
wiekowych;

Or. de

Poprawka 316
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23a. jest przekonany, że prawo pracy 
powinno odnosić się do wszystkich 
pracowników, a zwłaszcza do 
pracowników, którzy zawarli nietypową 
umowę, pracują tymczasowo, są 
ekonomicznie zależni lub są 
pracownikami niezależnymi, oraz że 
indywidualne prawa do szkolenia i 
uczenia się przez całe życie powinny 
przysługiwać wszystkim pracownikom bez 
względu na rodzaj umowy, jaką zawarli;

Or. en

Poprawka 317
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. w tym kontekście podkreśla znaczenie 
zmniejszenia segmentacji rynku pracy i 
poprawy integracji w celu zapewnienia 
mniej uprzywilejowanym grupom 
większych szans na wejście na rynek pracy 
i rozwój kariery zawodowej;

24. w tym kontekście podkreśla znaczenie 
zmniejszenia segmentacji rynku pracy i 
poprawy integracji – poprzez przyjęcie 
ukierunkowanych podejść – w celu 
zapewnienia grupom w trudnej sytuacji 
(takim jak osoby niewykwalifikowane, 
osoby długotrwale bezrobotne, osoby 
młodsze i starsze, a także osoby 
pochodzące ze środowisk migracyjnych 
lub mniejszości lub osoby 
niepełnosprawne pod względem fizycznym 
i psychospołecznym) większych szans na 
wejście na rynek pracy i rozwój kariery 
zawodowej;

Or. en

Poprawka 318
Rovana Plumb
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Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. w tym kontekście podkreśla znaczenie 
zmniejszenia segmentacji rynku pracy i 
poprawy integracji w celu zapewnienia 
mniej uprzywilejowanym grupom 
większych szans na wejście na rynek pracy 
i rozwój kariery zawodowej;

24. w tym kontekście podkreśla, że 
zmniejszenie segmentacji rynku pracy 
należy osiągnąć poprzez zapewnienie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
pracownikom zatrudnionym na podstawie 
wszystkich form zatrudnienia, a zwłaszcza 
grupom w trudnej sytuacji, poprawę
integracji w celu zapewnienia mniej 
uprzywilejowanym grupom większych 
szans na wejście na rynek pracy i rozwój 
kariery zawodowej;

Or. en

Poprawka 319
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. w tym kontekście podkreśla znaczenie 
zmniejszenia segmentacji rynku pracy i 
poprawy integracji w celu zapewnienia 
mniej uprzywilejowanym grupom
większych szans na wejście na rynek pracy 
i rozwój kariery zawodowej;

24. w tym kontekście podkreśla znaczenie 
zmniejszenia segmentacji rynku pracy i 
poprawy integracji w celu zapewnienia 
wszystkim pracownikom, a zwłaszcza 
pracownikom należącym do najmniej 
uprzywilejowanych grup, większych szans 
na wejście na rynek pracy i rozwój kariery 
zawodowej;

Or. it

Poprawka 320
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. w tym kontekście podkreśla znaczenie 
zmniejszenia segmentacji rynku pracy i 
poprawy integracji w celu zapewnienia 
mniej uprzywilejowanym grupom 
większych szans na wejście na rynek pracy 
i rozwój kariery zawodowej;

24. w tym kontekście podkreśla znaczenie 
zmniejszenia segmentacji rynku pracy i 
poprawy integracji w celu zapewnienia 
mniej uprzywilejowanym grupom i 
grupom w trudnej sytuacji większych 
szans na wejście na rynek pracy i rozwój 
kariery zawodowej;

Or. en

Poprawka 321
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. jest przekonany, że na przyspieszenie 
wzrostu niepewnego zatrudnienia 
wpłynęły nowe metody zarządzania i że 
należy poprawić jakość umów, aby 
zapobiec dalszej segmentacji rynku pracy; 
podkreśla, że osiągnięto już wysoki 
stopień elastyczności i że należy zwiększyć 
bezpieczeństwo zbyt elastycznej siły 
roboczej; zdecydowanie uważa, że należy 
stworzyć podstawę praw pracowniczych 
dla wszystkich pracowników, niezależnie 
od formy zatrudnienia, obejmującą prawo 
do organizowania i negocjowania 
układów zbiorowych oraz prawo do 
podejmowania akcji protestacyjnych;

Or. en

Poprawka 322
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla znaczenie poszanowania 
praw osób niepełnosprawnych podczas 
realizacji Programu, a także ich 
uwzględnienia we wszystkich aspektach 
strategii „Europa 2020”;

25. podkreśla znaczenie poszanowania 
praw osób niepełnosprawnych podczas 
realizacji Programu, a także ich 
uwzględnienia we wszystkich aspektach 
strategii „Europa 2020”; wzywa Komisję 
do podjęcia odpowiednich działań w celu 
wspierania rozwoju uniwersalnie 
zaprojektowanych towarów i usług oraz 
dostępu do nich, jak określono w art. 29 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawach osób niepełnosprawnych, w tym 
do wymiany najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 323
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla znaczenie poszanowania 
praw osób niepełnosprawnych podczas 
realizacji Programu, a także ich 
uwzględnienia we wszystkich aspektach 
strategii „Europa 2020”;

25. podkreśla znaczenie poszanowania 
praw osób niepełnosprawnych pod 
względem psychicznym i 
psychospołecznym podczas realizacji 
Programu, a także ich uwzględnienia we 
wszystkich aspektach strategii „Europa 
2020”;

Or. en

Poprawka 324
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa do tego, by dla kobiet w ciąży 
oraz pracowników, którzy są ofiarami 
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wypadków lub cierpią na choroby 
zawodowe, przewidziano szczególną 
ochronę i dostosowanie stanowiska pracy;

Or. fr

Poprawka 325
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla – oprócz wymiaru praw 
człowieka – gospodarcze argumenty 
przemawiające za środkami 
antydyskryminacyjnymi; wzywa państwa 
członkowskie do poczynienia kroków 
niezbędnych do szybkiego osiągnięcia 
porozumienia i przyjęcia wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania osób bez względu na religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną; wzywa 
Komisję do dalszego wspierania 
przezwyciężania technicznych trudności 
istniejących w Radzie w celu osiągnięcia 
takiego porozumienia, ponieważ solidna 
polityka antydyskryminacyjna UE 
wzmocni strategię „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 326
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26.podkreśla priorytetowe znaczenie 
zajęcia się problemem bezrobocia wśród 

26.podkreśla priorytetowe znaczenie 
zajęcia się problemem bezrobocia wśród 
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młodzieży; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuacji wysiłków na 
rzecz wspierania integracji młodzieży na 
rynku pracy, w tym do tworzenia zachęt 
dla młodych ludzi i pracodawców; w tym 
kontekście podkreśla kluczowe znaczenie 
ułatwiania przejścia ze szkoły na rynek 
pracy, a także analizy zapotrzebowania na 
umiejętności, ich podnoszenia i 
dostosowywania;

młodzieży; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuacji wysiłków na 
rzecz wspierania integracji młodzieży na 
rynku pracy, w tym do tworzenia zachęt 
dla młodych ludzi i pracodawców; w tym 
kontekście podkreśla kluczowe znaczenie 
ułatwiania przejścia ze szkoły na rynek 
pracy, a także analizy zapotrzebowania na 
umiejętności, ich podnoszenia i 
dostosowywania; podkreśla znaczenie 
wzajemnego uznawania w UE świadectw 
szkolnych, dyplomów zawodowych, 
dyplomów uczelni wyższych oraz 
kwalifikacji zdobytych w ramach 
doskonalenia zawodowego i 
pozaformalnego; podkreśla, że ten projekt 
przewodni powinien być ściśle powiązany 
z projektem przewodnim „Mobilna 
młodzież”;

Or. de

Poprawka 327
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla priorytetowe znaczenie 
zajęcia się problemem bezrobocia wśród 
młodzieży; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuacji wysiłków na 
rzecz wspierania integracji młodzieży na 
rynku pracy, w tym do tworzenia zachęt 
dla młodych ludzi i pracodawców; w tym 
kontekście podkreśla kluczowe znaczenie 
ułatwiania przejścia ze szkoły na rynek 
pracy, a także analizy zapotrzebowania na 
umiejętności, ich podnoszenia i 
dostosowywania;

26. podkreśla priorytetowe znaczenie 
zajęcia się problemem bezrobocia wśród 
młodzieży; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuacji wysiłków na 
rzecz wspierania integracji młodzieży na 
rynku pracy, w tym do tworzenia zachęt 
dla młodych ludzi i pracodawców; w tym 
kontekście podkreśla kluczowe znaczenie 
ułatwiania przejścia ze szkoły na rynek 
pracy, a także określenia konkretnych 
umiejętności, które można podnosić w 
perspektywie długoterminowej i które 
pozwalają reagować w późniejszym 
okresie na stale zmieniający się popyt na 
rynku pracy;
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Or. it

Poprawka 328
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla priorytetowe znaczenie 
zajęcia się problemem bezrobocia wśród 
młodzieży; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuacji wysiłków na 
rzecz wspierania integracji młodzieży na 
rynku pracy, w tym do tworzenia zachęt 
dla młodych ludzi i pracodawców; w tym 
kontekście podkreśla kluczowe znaczenie 
ułatwiania przejścia ze szkoły na rynek 
pracy, a także analizy zapotrzebowania na 
umiejętności, ich podnoszenia i 
dostosowywania;

26. podkreśla priorytetowe znaczenie 
zajęcia się problemem bezrobocia wśród 
młodzieży; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuacji wysiłków na 
rzecz wspierania integracji młodzieży na 
rynku pracy, w tym do tworzenia zachęt 
dla młodych ludzi i pracodawców oraz do 
rozwijania koncepcji staży i przyuczania 
do zawodu; w tym kontekście podkreśla 
kluczowe znaczenie ułatwiania przejścia ze 
szkoły na rynek pracy, a także analizy 
zapotrzebowania na umiejętności, ich 
podnoszenia i dostosowywania;

Or. fr

Poprawka 329
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla priorytetowe znaczenie 
zajęcia się problemem bezrobocia wśród 
młodzieży; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuacji wysiłków na 
rzecz wspierania integracji młodzieży na 
rynku pracy, w tym do tworzenia zachęt 
dla młodych ludzi i pracodawców; w tym 
kontekście podkreśla kluczowe znaczenie 
ułatwiania przejścia ze szkoły na rynek 
pracy, a także analizy zapotrzebowania na 
umiejętności, ich podnoszenia i 

26. podkreśla priorytetowe znaczenie 
zajęcia się problemem bezrobocia wśród 
młodzieży; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuacji wysiłków na 
rzecz wspierania integracji młodzieży na 
rynku pracy, w tym do tworzenia zachęt 
dla młodych ludzi i pracodawców oraz 
środków informacyjnych na temat 
odpowiednich szkoleń zawodowych; w 
tym kontekście podkreśla kluczowe 
znaczenie ułatwiania przejścia ze szkoły na 



PE467.007v01-00 170/188 AM\869131PL.doc

PL

dostosowywania; rynek pracy, a także analizy 
zapotrzebowania na umiejętności, ich 
podnoszenia i dostosowywania oraz opieki 
i doradztwa dostosowanego do swoich 
potrzeb;

Or. fr

Poprawka 330
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla priorytetowe znaczenie 
zajęcia się problemem bezrobocia wśród 
młodzieży; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuacji wysiłków na 
rzecz wspierania integracji młodzieży na 
rynku pracy, w tym do tworzenia zachęt 
dla młodych ludzi i pracodawców; w tym 
kontekście podkreśla kluczowe znaczenie 
ułatwiania przejścia ze szkoły na rynek 
pracy, a także analizy zapotrzebowania na 
umiejętności, ich podnoszenia i 
dostosowywania;

26. podkreśla priorytetowe znaczenie 
zajęcia się problemem bezrobocia wśród 
młodzieży; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuacji wysiłków na 
rzecz wspierania integracji młodzieży na 
rynku pracy z pełnym poszanowaniem 
gwarancji i praw, w tym do tworzenia 
zachęt dla młodych ludzi i pracodawców; 
w tym kontekście podkreśla kluczowe 
znaczenie ułatwiania przejścia ze szkoły na 
rynek pracy, a także analizy 
zapotrzebowania na umiejętności, ich 
podnoszenia i dostosowywania;

Or. es

Poprawka 331
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla, że zaproponowana przez 
Komisję koncepcja jednolitej umowy na 
czas nieokreślony nie jest nowa i że różne 
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wersje tej koncepcji zostały wcześniej 
wdrożone w kilku państwach 
członkowskich, co powiodło się w niewielu 
przypadkach, a w kilku miało negatywne 
skutki; odrzuca koncepcję dopuszczania 
dyskryminacji w ramach warunków pracy 
z uwagi na wiek lub sytuację społeczną i 
zwraca się o przestrzeganie prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego oraz zasady 
równych praw dla wszystkich 
pracowników i jednakowej ochrony 
socjalnej i prawnej; jest przekonany, że 
ograniczanie segmentacji rynku pracy 
poprzez zmniejszanie ochrony i praw 
pracowniczych w żadnym przypadku nie 
jest w interesie pracowników i nie ułatwi 
tworzenia miejsc pracy zapewniających 
godne warunki;

Or. en

Poprawka 332
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla, że w wielu państwach 
członkowskich wzrost płac był niższy od 
wzrostu produktywności oraz odnotowuje 
z dużym niepokojem rosnącą liczbę 
„ubogich pracowników”, którzy mimo 
pobierania wynagrodzenia nie są wstanie 
przekroczyć progu ubóstwa, i uznaje przy 
tym podjęcie konkretnych działań w celu 
zmiany powyższej sytuacji za kwestię 
priorytetową;

Or. it

Poprawka 333
Vilija Blinkevičiūtė
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Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. z zadowoleniem przyjmuje koncepcję 
Komisji, zgodnie z którą potencjał 
ludności w wieku produkcyjnym powinien 
być w pełni wykorzystany, zwłaszcza w 
kontekście wyzwań demograficznych 
stojących przed Europą i jej starzejącego
się społeczeństwa; wzywa w tym względzie 
Komisję do uzupełnienia programów z 
zakresu uczenia się przez całe życie i 
szkolenia zawodowego dodatkowymi 
instrumentami w celu stworzenia dla firm 
bodźców skłaniających je do zatrudniania 
pracowników aż do osiągnięcia przez nich 
faktycznego wieku emerytalnego;

Or. en

Poprawka 334
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla znaczenie tworzenia 
odpowiednich warunków do tego, aby 
starsi pracownicy mogli dłużej pozostawać 
na rynku pracy, oraz włączania 
solidarności i współpracy 
międzypokoleniowej w główny nurt 
polityki zatrudnienia, a także wdrażania 
inicjatyw na rzecz wspierania dłuższej 
aktywności zawodowej, takich jak 
dzielenie pracy i stopniowe przechodzenie 
na emeryturę;

Or. en
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Poprawka 335
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla znaczenie zwiększania 
liczby starszych pracowników wśród siły 
roboczej oraz włączania solidarności i 
współpracy międzypokoleniowej w główny 
nurt polityki zatrudnienia, a także 
wdrażania inicjatyw na rzecz wspierania 
dłuższej aktywności zawodowej, takich jak 
dzielenie pracy, ponowne ocenianie 
umiejętności i doświadczenia, wolontariat 
pracowniczy i stopniowe przechodzenie na 
emeryturę, wśród pracowników 
niezależnych;

Or. en

Poprawka 336
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że strategie polityczne 
propagujące równość płci oraz godzenie 
życia zawodowego, rodzinnego i 
prywatnego mogą przyczynić się do 
zwiększenia liczby kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy;

27. podkreśla, że strategie polityczne 
propagujące równość płci oraz godzenie 
życia zawodowego, rodzinnego i 
prywatnego mogą przyczynić się do 
zwiększenia liczby kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy; jest zdania, że należy dołożyć 
starań, aby już na wczesnym etapie 
zainteresować dziewczęta zawodami z 
dziedzin takich jak matematyka, 
informatyka, nauki przyrodnicze i 
technika oraz branżami, które mają 
strategiczne znaczenie dla rozwoju 
zawodowego oraz odpowiednio je 
wspierać;

Or. de
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Poprawka 337
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że strategie polityczne 
propagujące równość płci oraz godzenie 
życia zawodowego, rodzinnego i 
prywatnego mogą przyczynić się do 
zwiększenia liczby kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy;

27. podkreśla, że strategie polityczne 
propagujące równość płci oraz godzenie 
życia zawodowego, rodzinnego i 
prywatnego mogą przyczynić się do 
zwiększenia liczby kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy; wzywa państwa członkowskie 
do przedsięwzięcia środków 
ukierunkowanych na wspieranie 
obecności kobiet na stanowiskach 
kierowniczych;

Or. de

Poprawka 338
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że strategie polityczne 
propagujące równość płci oraz godzenie 
życia zawodowego, rodzinnego i 
prywatnego mogą przyczynić się do 
zwiększenia liczby kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy;

27. podkreśla, że lepsze i solidniejsze
strategie polityczne UE propagujące 
równość płci oraz godzenie życia 
zawodowego, rodzinnego i prywatnego 
powinny przyczynić się do zwiększenia 
liczby kobiet i mężczyzn na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 339
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że strategie polityczne 
propagujące równość płci oraz godzenie 
życia zawodowego, rodzinnego i 
prywatnego mogą przyczynić się do 
zwiększenia liczby kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy;

27. podkreśla, że strategie polityczne 
propagujące równość płci oraz godzenie 
życia zawodowego, rodzinnego i 
prywatnego mogą przyczynić się do 
zwiększenia liczby osób aktywnych na 
rynku pracy;

Or. it

Poprawka 340
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. zwraca się do państw członkowskich 
o dopilnowanie zwiększania pewności 
prawa dla przedsiębiorstw, zwłaszcza przez 
skrócenie okresu przedawnienia 
stosowanego w przypadkach sporów 
dotyczących spraw socjalnych;

Or. fr

Poprawka 341
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla, że unijne przepisy 
antydyskryminacyjne znacząco zwiększyły 
poziom ochrony w całej UE, ale że jeszcze 
nie osiągnięto równości w zatrudnieniu; 
jest przekonany, że należy podjąć 
dodatkowe działania w celu zlikwidowania 
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dyskryminacji kobiet, młodzieży, starszych 
pracowników, osób niepełnosprawnych, 
mniejszości i obywateli państw trzecich, a 
także dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie, w odniesieniu do dostępu do 
zatrudnienia, różnic w wynagrodzeniu, 
rozwoju kariery, szkolenia lub warunków 
pracy;

Or. en

Poprawka 342
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 27b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. zwraca się do Komisji o dokonanie 
przeglądu unijnej dyrektywy 2000/78/WE 
w celu wprowadzenia obowiązku 
tworzenia planów na rzecz równych 
możliwości i niedyskryminacji, planów na 
rzecz równości lub środków na rzecz 
równości na szczeblu sektorowym lub 
firmowym, co miałoby na celu 
przeciwdziałanie dyskryminacji pod 
względem dostępu do zatrudnienia, różnic 
w wynagrodzeniach, rozwoju kariery, 
szkolenia, awansu lub warunków pracy;

Or. en

Poprawka 343
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 27c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27c. wzywa państwa członkowskie do 
modernizowania i ulepszania służb 



AM\869131PL.doc 177/188 PE467.007v01-00

PL

właściwych w sprawach bezrobocia 
poprzez oferowanie różnorodnych 
programów wsparcia i 
przekwalifikowania, tworzenia bliższych 
związków z lokalnymi pracodawcami i 
zapewnienia informacji dotyczących 
dostępu do możliwości w dziedzinie 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 344
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. uważa, że konieczne jest sprzyjanie 
zwiększaniu zatrudnienia kobiet poprzez 
odpowiednie i ukierunkowane strategie 
polityczne w zakresie zabezpieczenia 
społecznego, mające na celu zapewnienie 
opieki dzieciom i rodzinie, aby stworzyć 
faktyczną sytuację równości szans;

Or. it

Poprawka 345
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o przyspieszenie rozwoju 
gospodarki społecznej, która odpowiada 
za 10% miejsc pracy w UE i odgrywa 
najważniejszą rolę w zapewnianiu 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej UE;

Or. pt
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Poprawka 346
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że dążeniu do realizacji celu 
pełnego zatrudnienia muszą towarzyszyć 
intensywniejsze działania na rzecz 
poprawy jakości miejsc pracy oraz 
warunków pracy i życia wszystkich 
pracowników;

28. uważa, że dążeniu do realizacji celu 
pełnego zatrudnienia muszą towarzyszyć 
intensywniejsze działania na rzecz 
poprawy jakości miejsc pracy oraz 
warunków pracy i życia wszystkich 
pracowników oraz na rzecz dopilnowania, 
aby wszystkie państwa członkowskie 
określiły minimalne miesięczne 
wynagrodzenie na poziomie powyżej 
granicy ubóstwa, zapewniającym wysoki 
poziom pomocy społecznej i emerytur;

Or. lt

Poprawka 347
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że dążeniu do realizacji celu 
pełnego zatrudnienia muszą towarzyszyć 
intensywniejsze działania na rzecz 
poprawy jakości miejsc pracy oraz 
warunków pracy i życia wszystkich 
pracowników;

28. uważa, że dążeniu do realizacji celu 
pełnego zatrudnienia muszą towarzyszyć 
intensywniejsze działania na rzecz 
poprawy jakości miejsc pracy oraz 
warunków pracy i życia wszystkich 
pracowników oraz zwiększenia 
poszanowania ich zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy;

Or. fr
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Poprawka 348
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że dążeniu do realizacji celu 
pełnego zatrudnienia muszą towarzyszyć 
intensywniejsze działania na rzecz 
poprawy jakości miejsc pracy oraz 
warunków pracy i życia wszystkich 
pracowników;

28. uważa, że dążeniu do realizacji celu 
pełnego zatrudnienia muszą towarzyszyć 
intensywniejsze działania na rzecz 
poprawy jakości miejsc pracy oraz 
warunków pracy i życia oraz 
wynagrodzenia, zwłaszcza w świetle 
utrzymującego się zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć wśród 
wszystkich pracowników;

Or. en

Poprawka 349
Roger Helmer

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że dążeniu do realizacji celu 
pełnego zatrudnienia muszą towarzyszyć 
intensywniejsze działania na rzecz 
poprawy jakości miejsc pracy oraz 
warunków pracy i życia wszystkich 
pracowników;

28. uważa, że dążeniu do realizacji celu 
wysokich poziomów zatrudnienia muszą 
towarzyszyć intensywniejsze działania na 
rzecz poprawy jakości miejsc pracy oraz 
warunków pracy i życia wszystkich 
pracowników;

Or. en

Poprawka 350
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że należy propagować jakość skreślony
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miejsc pracy jako wielowymiarową 
koncepcję obejmującą zarówno stosunki 
pracy, jak i samą pracę; wzywa Komisję 
do intensyfikacji działań na rzecz 
przeglądu definicji UE i wspólnych 
wskaźników dotyczących jakości miejsc 
pracy, aby poprawić ich przydatność dla 
oceny i porównywania strategii 
politycznych państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 351
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że należy propagować jakość 
miejsc pracy jako wielowymiarową 
koncepcję obejmującą zarówno stosunki 
pracy, jak i samą pracę; wzywa Komisję do 
intensyfikacji działań na rzecz przeglądu 
definicji UE i wspólnych wskaźników 
dotyczących jakości miejsc pracy, aby 
poprawić ich przydatność dla oceny i 
porównywania strategii politycznych 
państw członkowskich;

29. uważa, że należy propagować jakość 
miejsc pracy jako wielowymiarową 
koncepcję obejmującą zarówno stosunki 
pracy, jak i samą pracę; wzywa Komisję do 
uznania, że zarządzanie gospodarcze bez 
zatrudnienia i zarządzania socjalnego nie 
będzie funkcjonować; wzywa wszystkie 
podmioty na szczeblu UE do współpracy w 
zakresie opracowania wspólnego 
europejskiego podejścia do godnej pracy i 
tworzenia miejsc pracy poprzez stworzenie 
siatki bezpieczeństwa obejmującej 
minimalne standardy, odpowiednią 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
właściwie wdrożone prawo pracy; wzywa 
Komisję do intensyfikacji działań na rzecz 
przeglądu definicji UE i wspólnych 
wskaźników dotyczących jakości miejsc 
pracy, aby poprawić ich przydatność dla 
oceny i porównywania strategii 
politycznych państw członkowskich; 
uważa, że dialog społeczny odgrywa 
ważną rolę we wspieraniu godnej pracy i 
zatrudnienia o wysokiej jakości, i w 
związku z tym wzywa do zaangażowania 
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najważniejszych zainteresowanych stron 
w obszarze stosunków pracy w taki 
przegląd;

Or. en

Poprawka 352
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że należy propagować jakość 
miejsc pracy jako wielowymiarową 
koncepcję obejmującą zarówno stosunki 
pracy, jak i samą pracę; wzywa Komisję do 
intensyfikacji działań na rzecz przeglądu 
definicji UE i wspólnych wskaźników 
dotyczących jakości miejsc pracy, aby 
poprawić ich przydatność dla oceny i 
porównywania strategii politycznych 
państw członkowskich;

29. uważa, że należy propagować jakość 
miejsc pracy jako wielowymiarową 
koncepcję obejmującą zarówno stosunki 
pracy, jak i samą pracę; wzywa Komisję do 
intensyfikacji działań na rzecz przeglądu 
definicji UE i wspólnych wskaźników 
dotyczących jakości miejsc pracy, aby 
poprawić ich przydatność dla oceny i 
porównywania strategii politycznych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
zatrudnienie o wysokiej jakości obejmuje 
pracę na czas nieokreślony z godnym 
wynagrodzeniem i odpowiednią ochroną 
socjalną;

Or. pt

Poprawka 353
Iliana Malinova Iotova

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. uważa, że dostępność miejsca pracy, 
zwłaszcza w kontekście budynków i 
technologii informatycznych, jest 
podstawowym warunkiem pracy i jednym 
z najważniejszych warunków w 
odniesieniu do zawodowej integracji osób 
niepełnosprawnych;
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Or. bg

Poprawka 354
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane przez Komisję dokonanie 
przeglądu prawodawstwa z zakresu 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz ostrzega, że 
niebezpieczne warunki pracy, ciągłe 
zmiany stanowisk pracy oraz zwiększający 
się poziom stresu negatywnie wpływają na 
zdrowie fizyczne i psychiczne 
pracowników; zwraca się do Komisji o 
rozwiązanie problemu związanego z 
nieuznawaniem zagrożeń związanych z 
pracą i chorób zawodowych;

Or. en

Poprawka 355
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
działań zainteresowanych podmiotów na 
rzecz poprawy jakości miejsc pracy oraz 
wykorzystywania odpowiednich 
instrumentów politycznych, w tym 
przepisów, koordynacji polityki, wymiany 
najlepszych praktyk oraz niezależnych 
umów partnerów społecznych;

30. uważa, że odpowiedni system 
zabezpieczenia społecznego oraz szeroko 
zakrojony dialog między partnerami 
społecznymi, tj. pracownikami i 
pracodawcami, musi stanowić podstawę 
jakości zatrudnienia, a zatem również 
koncepcji jakości pracy;

Or. it
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Poprawka 356
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
działań zainteresowanych podmiotów na 
rzecz poprawy jakości miejsc pracy oraz 
wykorzystywania odpowiednich 
instrumentów politycznych, w tym 
przepisów, koordynacji polityki, wymiany 
najlepszych praktyk oraz niezależnych 
umów partnerów społecznych;

30. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
działań zainteresowanych podmiotów na 
rzecz poprawy jakości miejsc pracy oraz 
wykorzystywania odpowiednich 
instrumentów politycznych, w tym 
przepisów, koordynacji polityki, 
zwiększania stopnia wymiany najlepszych 
praktyk oraz niezależnych umów 
partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 357
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. jest zdania, że rosnąca liczba i 
zwiększający się odsetek chorób 
zawodowych, a zwłaszcza 
rozpowszechnianie się zaburzeń 
mięsniowo-szkieletowych, mają znaczny 
wpływ na jakość miejsc pracy, w związku z 
czym należy podjąć dodatkowe wysiłki w 
celu ich ograniczenia, jeśli starzejące się 
społeczeństwo ma mieć charakter 
zrównoważony;

Or. hu

Poprawka 358
Georges Bach



PE467.007v01-00 184/188 AM\869131PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że odpowiednia ochrona 
socjalna powinna być centralnym 
elementem jakości zatrudnienia i tym 
samym również koncepcji jakości miejsc 
pracy;

31. uważa, że odpowiednia ochrona 
socjalna powinna być centralnym 
elementem jakości zatrudnienia i tym 
samym również koncepcji jakości miejsc 
pracy; zauważa, że prawa pracownicze i 
ochrona socjalna pracowników muszą być 
zagwarantowane bez względu na formę 
umowy;

Or. en

Poprawka 359
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że odpowiednia ochrona 
socjalna powinna być centralnym 
elementem jakości zatrudnienia i tym 
samym również koncepcji jakości miejsc 
pracy;

31. uważa, że odpowiednia ochrona 
socjalna powinna być centralnym 
elementem jakości zatrudnienia i tym 
samym również koncepcji jakości miejsc 
pracy; uważa, że ochrona socjalna mająca 
na celu zapobieganie ubóstwu powinna 
być centralnym elementem zatrudnienia o 
wysokiej jakości i tym samym koncepcji 
jakości miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 360
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 31
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Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że odpowiednia ochrona 
socjalna powinna być centralnym 
elementem jakości zatrudnienia i tym 
samym również koncepcji jakości miejsc 
pracy;

31. uważa, że odpowiednia ochrona 
socjalna powinna być centralnym 
elementem jakości zatrudnienia i tym 
samym również koncepcji jakości miejsc 
pracy; podkreśla konieczność 
zlikwidowania ubóstwa osób pracujących;

Or. en

Poprawka 361
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zachęca Komisję do zakończenia 
wstępnych działań legislacyjnych i do 
przedłożenia wniosków ustawodawczych 
zapowiadanych w Programie przy pełnym 
uwzględnieniu wyników przeprowadzonej 
przez nią oceny skutków gospodarczo-
społecznych oraz poszanowaniu 
niezależności partnerów społecznych; z 
zadowoleniem przyjmuje plany Komisji 
dotyczące przeglądu skuteczności 
przepisów w zakresie jakości miejsc pracy 
oraz warunków pracy przy należytym 
uwzględnieniu aktualnych wydarzeń;

32. zachęca Komisję do dążenia do 
stworzenia ambitniejszego planu na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia, który 
uwzględniałby obszary o rzeczywistym 
potencjale w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, takie jak zrównoważona 
ekologiczna gospodarka, oraz obecne 
najważniejsze wyzwania w zakresie prawa 
pracy; wyraża ubolewanie w związku z 
obecnym brakiem działań dotyczących 
przede wszystkim wyzwań związanych z 
zrównoważonymi ekologicznymi 
miejscami pracy; podkreśla, że UE straci 
pozycję lidera pod względem 
wykorzystywania potencjału w zakresie 
tworzenia miejsc pracy przez nową 
zrównoważoną gospodarkę na rzecz 
gospodarek wschodzących i Stanów 
Zjednoczonych, jeśli nie uwzględni kwestii 
związanych z podwyższaniem kwalifikacji, 
innowacjami, inwestowaniem w 
zrównoważoną gospodarkę i systemami 
zabezpieczenia społecznego o wysokiej 
jakości ukierunkowanych na godną 
pracę; zachęca Komisję do zakończenia 
wstępnych działań legislacyjnych i do 
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przedłożenia wniosków ustawodawczych 
zapowiadanych w Programie przy pełnym 
uwzględnieniu wyników przeprowadzonej 
przez nią oceny skutków gospodarczo-
społecznych oraz poszanowaniu 
niezależności partnerów społecznych; z 
zadowoleniem przyjmuje plany Komisji 
dotyczące przeglądu skuteczności 
przepisów w zakresie jakości miejsc pracy 
oraz warunków pracy przy należytym 
uwzględnieniu aktualnych wydarzeń;

Or. en

Poprawka 362
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 32a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. podkreśla, że cele określone w 
obszarze zatrudnienia oraz strategie 
mające na celu ich osiągnięcie powinny 
być monitorowane i skoordynowane z 
celami istniejącymi w innych ważnych 
obszarach, takich jak sektor finansów 
publicznych, i odnośnymi strategiami 
politycznymi w zakresie innowacji;

Or. en

Poprawka 363
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 32a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. jest przekonany, że pracownicy we 
wszystkich państwach członkowskich 
muszą być prawnie chronieni przed 
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nadmierną liczbą godzin pracy, która 
negatywnie wpływa na życie prywatne i 
rodzinne oraz zagraża zdrowiu i 
bezpieczeństwu; wzywa Komisję do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wspierania rodzin i zachęcania do 
solidarności rodzinnej;

Or. en

Poprawka 364
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 32b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32b. wzywa Komisję Europejską do 
stworzenia europejskich sektorowych rad 
ds. umiejętności w kontekście Programu 
na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia, których celem będzie 
wspieranie europejskiego dialogu 
społecznego;

Or. en

Poprawka 365
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 32c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32c. podkreśla, że udzielanie wsparcia dla 
silnych partnerów społecznych, dialogu 
społecznego i rokowań zbiorowych jest 
oczywistym sposobem ograniczania 
nierówności społecznych i gospodarczych 
oraz eliminowania dyskryminacji ze 
względu na płeć w Unii Europejskiej;
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Or. en


