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Poprawka 1
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Odniesienie 4a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
18 kwietnia 2012 r. zatytułowany 
„W kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu” 
(COM(2012)0173),

Or. en

Poprawka 2
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Odniesienie 12a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
9 marca 2011 r. w sprawie strategii UE 
w dziedzinie integracji Romów12;
__________________
12 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0092.

Or. en

Poprawka 3
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Odniesienie 12b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie mobilności 
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i integracji osób niepełnosprawnych oraz 
europejskiej strategii na rzecz osób 
niepełnosprawnych 2010-202013;
__________________
13 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0453.

Or. en

Poprawka 4
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Odniesienie 16a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 6 
października 2011 r. dotyczący 
rozporządzenia w sprawie programu Unii 
Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych (COM(2011)0609),

Or. en

Poprawka 5
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Odniesienie 17a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

–uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
20 grudnia 2011 r. zatytułowany 
„Inicjatywa »Szanse dla młodzieży«” 
(COM(2011)0933),

Or. en

Poprawka 6
Evelyn Regner
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Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy wywrze 
długotrwałe skutki nie tylko na wzrost 
gospodarczy, lecz również na wskaźniki 
zatrudnienia, oszczędności publiczne i 
jakość inwestycji społecznych w Europie;

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy wywrze 
długotrwałe skutki nie tylko na wzrost 
gospodarczy, lecz również na wskaźniki 
zatrudnienia, oszczędności publiczne i 
jakość inwestycji społecznych w Europie i 
w związku z tym należy przedsięwziąć 
stosowne środki, aby nie dopuścić do 
głębokiego kryzysu społecznego;

Or. de

Poprawka 7
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy wywrze 
długotrwałe skutki nie tylko na wzrost 
gospodarczy, lecz również na wskaźniki 
zatrudnienia, oszczędności publiczne i
jakość inwestycji społecznych w Europie;

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy wywrze 
długotrwałe skutki nie tylko na wzrost 
gospodarczy, lecz również na wskaźniki 
zatrudnienia, oszczędności publiczne oraz 
ogólnie na jakość inwestycji publicznych i
w szczególności inwestycji społecznych w 
Europie;

Or. en

Poprawka 8
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy wywrze 
długotrwałe skutki nie tylko na wzrost 
gospodarczy, lecz również na wskaźniki 
zatrudnienia, oszczędności publiczne i 
jakość inwestycji społecznych w Europie;

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy wywrze 
długotrwałe skutki nie tylko na wzrost 
gospodarczy, lecz również na wskaźniki 
zatrudnienia, liczbę obywateli UE 
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, oszczędności publiczne i 
jakość inwestycji społecznych w Europie;

Or. en

Poprawka 9
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy wywrze 
długotrwałe skutki nie tylko na wzrost 
gospodarczy, lecz również na wskaźniki 
zatrudnienia, oszczędności publiczne i 
jakość inwestycji społecznych w Europie;

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy wywrze 
długotrwałe skutki nie tylko na wzrost 
gospodarczy, lecz również na wskaźniki 
zatrudnienia, wykluczenie społeczne,
oszczędności publiczne i jakość inwestycji 
społecznych w Europie;

Or. fr

Poprawka 10
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy wywrze 
długotrwałe skutki nie tylko na wzrost 
gospodarczy, lecz również na wskaźniki 

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy wywrze 
długotrwałe skutki nie tylko na wzrost 
gospodarczy, lecz również na wskaźniki 
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zatrudnienia, oszczędności publiczne i
jakość inwestycji społecznych w Europie;

zatrudnienia, finansowanie sektora 
publicznego oraz jakość i zakres
inwestycji społecznych w Europie;

Or. fi

Poprawka 11
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy wywrze 
długotrwałe skutki nie tylko na wzrost 
gospodarczy, lecz również na wskaźniki 
zatrudnienia, oszczędności publiczne i 
jakość inwestycji społecznych w Europie;

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy, finansowy i kryzys 
konkurencyjności wywrze długotrwałe 
skutki nie tylko na wzrost gospodarczy, 
lecz również na wskaźniki zatrudnienia, 
oszczędności publiczne i jakość inwestycji 
społecznych w Europie;

Or. en

Poprawka 12
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że obecny kryzys 
nie jest przyczyną wszystkich trudności 
występujących na europejskich rynkach 
pracy, a w rzeczywistości ujawnił ukryte 
słabości strukturalne i ciągły brak 
elastyczności;

Or. en
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Poprawka 13
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że większość 
ostatnich reakcji na kryzys opierała się 
głównie na krótkoterminowych celach 
ukierunkowanych na przywrócenie 
stabilności finansów publicznych, co było 
istotnym wysiłkiem na rzecz obrony naszej 
gospodarki oraz mając na uwadze, że te 
środki oszczędnościowe mogłyby wywrzeć
negatywne długoterminowe skutki na 
zatrudnienie, wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność, jeżeli nie zostałyby 
uzupełnione środkami sprzyjającymi 
wzrostowi i zatrudnieniu;

B. mając na uwadze, że większość 
ostatnich reakcji na kryzys opierała się 
głównie na krótkoterminowych celach 
ukierunkowanych jedynie na przywrócenie 
stabilności finansów publicznych, co było 
istotnym wysiłkiem na rzecz obrony naszej 
gospodarki oraz mając na uwadze, że te 
środki oszczędnościowe wywarły już
niekorzystny wpływ na zatrudnienie, 
wzrost gospodarczy i konkurencyjność; 
mając również na uwadze, że konsolidacja 
budżetowa powinna być powiązana z 
kompleksową strategią inwestycyjną na 
rzecz zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 14
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że większość 
ostatnich reakcji na kryzys opierała się 
głównie na krótkoterminowych celach 
ukierunkowanych na przywrócenie 
stabilności finansów publicznych, co było 
istotnym wysiłkiem na rzecz obrony naszej 
gospodarki oraz mając na uwadze, że te 
środki oszczędnościowe mogłyby wywrzeć 
negatywne długoterminowe skutki na 
zatrudnienie, wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność, jeżeli nie zostałyby 
uzupełnione środkami sprzyjającymi 

B. mając na uwadze, że większość 
ostatnich reakcji na kryzys opierała się 
głównie na krótkoterminowych celach 
ukierunkowanych na przywrócenie 
stabilności finansów publicznych, co było 
istotnym wysiłkiem na rzecz obrony naszej 
gospodarki oraz mając na uwadze, że te 
środki oszczędnościowe mogłyby wywrzeć 
negatywne długoterminowe skutki na 
zatrudnienie, wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność, jeżeli nie zostałyby 
uzupełnione środkami sprzyjającymi 
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wzrostowi i zatrudnieniu; wzrostowi i zatrudnieniu w ramach 
autentycznej polityki ukierunkowanej na 
podejście społeczne, którą należy 
natychmiast wdrożyć;

Or. fr

Poprawka 15
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że większość 
ostatnich reakcji na kryzys opierała się 
głównie na krótkoterminowych celach 
ukierunkowanych na przywrócenie 
stabilności finansów publicznych, co było 
istotnym wysiłkiem na rzecz obrony naszej 
gospodarki oraz mając na uwadze, że te 
środki oszczędnościowe mogłyby wywrzeć 
negatywne długoterminowe skutki na 
zatrudnienie, wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność, jeżeli nie zostałyby 
uzupełnione środkami sprzyjającymi 
wzrostowi i zatrudnieniu;

B. mając na uwadze, że większość 
ostatnich reakcji na kryzys opierała się 
głównie na krótkoterminowych celach 
ukierunkowanych na przywrócenie 
stabilności finansów publicznych bez 
zwalczania społecznych skutków kryzysu, 
co było istotnym wysiłkiem na rzecz 
obrony naszej gospodarki oraz mając na 
uwadze, że te środki oszczędnościowe 
mogłyby wywrzeć negatywne 
długoterminowe skutki na sytuację 
społeczną, zatrudnienie, wzrost 
gospodarczy i konkurencyjność, jeżeli nie 
zostałyby uzupełnione środkami 
sprzyjającymi wzrostowi, zatrudnieniu i 
zwalczającymi ubóstwo;

Or. en

Poprawka 16
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że większość 
ostatnich reakcji na kryzys opierała się 

B. mając na uwadze, że w ostatnich latach 
reakcja na kryzys obciążyła sektor 
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głównie na krótkoterminowych celach 
ukierunkowanych na przywrócenie 
stabilności finansów publicznych, co było 
istotnym wysiłkiem na rzecz obrony naszej 
gospodarki oraz mając na uwadze, że te
środki oszczędnościowe mogłyby wywrzeć 
negatywne długoterminowe skutki na 
zatrudnienie, wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność, jeżeli nie zostałyby 
uzupełnione środkami sprzyjającymi 
wzrostowi i zatrudnieniu;

publiczny wysokim długiem, a oprócz 
unikania zbyt wysokiego zadłużenia 
należy również dążyć do przywrócenia 
stabilizacji finansów publicznych oraz że 
wysiłek ten ma kluczowe znaczenie dla 
przyszłości naszej gospodarki; mając 
również na uwadze, że środki 
oszczędnościowe w sektorze prywatnym 
i publicznym mogłyby wywrzeć 
negatywne długoterminowe skutki na 
zatrudnienie, wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność, jeżeli nie zostałyby 
uzupełnione środkami sprzyjającymi 
wzrostowi, konkurencyjności i 
zatrudnieniu;

Or. fi

Poprawka 17
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że większość 
ostatnich reakcji na kryzys opierała się 
głównie na krótkoterminowych celach 
ukierunkowanych na przywrócenie 
stabilności finansów publicznych, co było 
istotnym wysiłkiem na rzecz obrony naszej 
gospodarki oraz mając na uwadze, że te 
środki oszczędnościowe mogłyby wywrzeć 
negatywne długoterminowe skutki na 
zatrudnienie, wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność, jeżeli nie zostałyby
uzupełnione środkami sprzyjającymi 
wzrostowi i zatrudnieniu;

B. mając na uwadze, że większość 
ostatnich reakcji na kryzys opierała się 
głównie na krótkoterminowych celach 
ukierunkowanych na przywrócenie 
stabilności finansów publicznych, co było 
istotnym wysiłkiem na rzecz obrony naszej 
gospodarki oraz mając na uwadze, że te 
środki oszczędnościowe powinny zostać
uzupełnione środkami sprzyjającymi 
wzrostowi i zatrudnieniu, aby przywrócić 
zatrudnienie, wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w Europie;

Or. en

Poprawka 18
Evelyn Regner
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Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że większość 
ostatnich reakcji na kryzys opierała się 
głównie na krótkoterminowych celach 
ukierunkowanych na przywrócenie 
stabilności finansów publicznych, co było 
istotnym wysiłkiem na rzecz obrony naszej 
gospodarki oraz mając na uwadze, że te 
środki oszczędnościowe mogłyby wywrzeć 
negatywne długoterminowe skutki na 
zatrudnienie, wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność, jeżeli nie zostałyby 
uzupełnione środkami sprzyjającymi 
wzrostowi i zatrudnieniu;

B. mając na uwadze, że większość 
ostatnich reakcji na kryzys opierała się 
głównie na krótkoterminowych celach 
ukierunkowanych na przywrócenie 
stabilności finansów publicznych, co 
również było koniecznym wysiłkiem na 
rzecz obrony naszej gospodarki oraz mając 
na uwadze, że te środki oszczędnościowe 
będą mieć negatywny długoterminowy 
wpływ na zatrudnienie, wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność, jeżeli nie zostałyby 
uzupełnione ambitnymi środkami 
sprzyjającymi wzrostowi i zatrudnieniu;

Or. de

Poprawka 19
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że większość 
ostatnich reakcji na kryzys opierała się 
głównie na krótkoterminowych celach 
ukierunkowanych na przywrócenie 
stabilności finansów publicznych, co było 
istotnym wysiłkiem na rzecz obrony naszej 
gospodarki oraz mając na uwadze, że te 
środki oszczędnościowe mogłyby wywrzeć 
negatywne długoterminowe skutki na 
zatrudnienie, wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność, jeżeli nie zostałyby 
uzupełnione środkami sprzyjającymi 
wzrostowi i zatrudnieniu;

B. mając na uwadze, że większość 
ostatnich reakcji na kryzys opierała się 
głównie na krótkoterminowych celach 
ukierunkowanych na przywrócenie 
stabilności finansów publicznych, co było 
istotnym wysiłkiem na rzecz obrony naszej 
gospodarki oraz mając na uwadze, że te 
środki oszczędnościowe mogłyby wywrzeć 
negatywne długoterminowe skutki na 
zatrudnienie, wzrost gospodarczy, spójność 
społeczną i konkurencyjność, jeżeli nie 
zostałyby uzupełnione środkami 
sprzyjającymi wzrostowi i zatrudnieniu;

Or. el
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Poprawka 20
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że kraje, które 
zreformowały swoje rynki pracy, lepiej 
radzą sobie z kryzysem niż te, w których 
nie podjęto żadnych działań lub podjęto je 
w ograniczonym zakresie;

Or. en

Poprawka 21
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że strategia lizbońska 
i europejska strategia zatrudnienia nie 
przyniosły rezultatów oraz że powodzenie 
strategii „Europa 2020” jest niepewne i 
wymaga silniejszego zaangażowania 
państw członkowskich i instytucji 
europejskich;

C. mając na uwadze, że strategia lizbońska 
i europejska strategia zatrudnienia nie 
przyniosły rezultatów oraz że powodzenie 
strategii „Europa 2020” jest niepewne 
i wymaga silniejszego zaangażowania 
państw członkowskich i instytucji 
europejskich; mając na uwadze, że tylko 
polityka społeczna równie wiążąca jak 
polityka gospodarcza zmusiłaby państwa 
członkowskie do przedsięwzięcia środków 
na rzecz tworzenia miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 22
Sari Essayah
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Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że strategia lizbońska 
i europejska strategia zatrudnienia nie 
przyniosły rezultatów oraz że powodzenie 
strategii „Europa 2020” jest niepewne i 
wymaga silniejszego zaangażowania 
państw członkowskich i instytucji 
europejskich;

C. mając na uwadze, że strategia lizbońska 
i europejska strategia zatrudnienia nie 
przyniosły rezultatów oraz że powodzenie 
strategii „Europa 2020” jest niepewne 
i wymaga jeszcze silniejszego 
zaangażowania państw członkowskich 
i instytucji europejskich w przedsięwzięcie 
środków wspierających wzrost 
gospodarczy, zatrudnienie 
i konkurencyjność;

Or. fi

Poprawka 23
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że strategia lizbońska 
i europejska strategia zatrudnienia nie 
przyniosły rezultatów oraz że powodzenie 
strategii „Europa 2020” jest niepewne i 
wymaga silniejszego zaangażowania 
państw członkowskich i instytucji 
europejskich;

C. mając na uwadze, że strategia lizbońska 
i europejska strategia zatrudnienia nie 
przyniosły rezultatów oraz że powodzenie 
strategii „Europa 2020” jest niepewne i 
wymaga znacznie silniejszego 
zaangażowania państw członkowskich i 
instytucji europejskich;

Or. en

Poprawka 24
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że opublikowana 
ostatnio roczna analiza wzrostu 
gospodarczego i wspólne sprawozdanie o 
zatrudnieniu pokazały, że ze względu na 
utrzymanie konsolidacji budżetowej jako 
priorytetu cele społeczne oraz cele w 
zakresie zatrudnienia i kształcenia 
określone w strategii „Europa 2020” nie 
zostały w wystarczającym stopniu 
uwzględnione przez wszystkie państwa 
członkowskie;

D. mając na uwadze, że opublikowana 
ostatnio roczna analiza wzrostu 
gospodarczego i wspólne sprawozdanie 
o zatrudnieniu pokazały, że ze względu na 
objęcie priorytetem konsolidacji 
budżetowej, a zwłaszcza rygorystycznej 
polityki oszczędnościowej pozbawionej 
odpowiednich inicjatyw na rzecz wzrostu,
cele społeczne oraz cele w zakresie 
zatrudnienia i kształcenia określone 
w strategii „Europa 2020” nie zostały 
w wystarczającym stopniu uwzględnione 
przez wszystkie państwa członkowskie;

Or. el

Poprawka 25
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że opublikowana 
ostatnio roczna analiza wzrostu 
gospodarczego i wspólne sprawozdanie o 
zatrudnieniu pokazały, że ze względu na 
utrzymanie konsolidacji budżetowej jako 
priorytetu cele społeczne oraz cele w 
zakresie zatrudnienia i kształcenia 
określone w strategii „Europa 2020” nie 
zostały w wystarczającym stopniu 
uwzględnione przez wszystkie państwa 
członkowskie;

D. mając na uwadze, że opublikowana 
ostatnio roczna analiza wzrostu 
gospodarczego i wspólne sprawozdanie 
o zatrudnieniu pokazały, że nie dokonano 
wystarczających postępów w zakresie 
konsolidacji budżetowej oraz że cele 
społeczne oraz cele w zakresie zatrudnienia 
i kształcenia określone w strategii „Europa 
2020” nie zostały w wystarczającym 
stopniu uwzględnione przez wszystkie 
państwa członkowskie;

Or. fi

Poprawka 26
Antigoni Papadopoulou
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Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że opublikowana 
ostatnio roczna analiza wzrostu 
gospodarczego i wspólne sprawozdanie o 
zatrudnieniu pokazały, że ze względu na 
utrzymanie konsolidacji budżetowej jako 
priorytetu cele społeczne oraz cele w 
zakresie zatrudnienia i kształcenia 
określone w strategii „Europa 2020” nie 
zostały w wystarczającym stopniu 
uwzględnione przez wszystkie państwa 
członkowskie;

D. mając na uwadze, że opublikowana 
ostatnio roczna analiza wzrostu 
gospodarczego i wspólne sprawozdanie o 
zatrudnieniu pokazały, że ze względu na 
utrzymanie konsolidacji budżetowej jako 
najwyższego priorytetu cele społeczne oraz 
cele w zakresie zatrudnienia i kształcenia 
określone w strategii „Europa 2020” nie 
zostały w wystarczającym stopniu 
uwzględnione przez większość państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 27
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w styczniu 2012 r.
stopa bezrobocia wynosiła ponad 10% w 
UE-27, a bezrobocie dotyczy zwłaszcza 
osób młodych, pracowników o niskich 
kwalifikacjach i osób długotrwale 
bezrobotnych oraz że w połączeniu ze 
starzeniem się społeczeństwa stwarza to 
poważne niebezpieczeństwo strat w 
kapitale ludzkim w dłuższej perspektywie i 
może wywrzeć nieodwracalne 
konsekwencje na rynek pracy i potencjał
wzrostu gospodarczego;

E. mając na uwadze, że stopa bezrobocia 
wzrosła z 7,1% w 2008 r. do ponad 10% w 
styczniu 2012 r. w UE-27 oraz że istnieje 
wyraźna różnica pomiędzy południową a 
północną Europą, a bezrobocie dotyczy 
zwłaszcza osób młodych, pracowników o 
niskich kwalifikacjach i osób długotrwale 
bezrobotnych oraz że w połączeniu ze 
starzeniem się społeczeństwa stwarza to 
poważne niebezpieczeństwo strat w 
kapitale ludzkim w dłuższej perspektywie i 
może wywrzeć nieodwracalne 
konsekwencje na tworzenie miejsc pracy i 
rozwój;

Or. en
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Poprawka 28
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w styczniu 2012 r. 
stopa bezrobocia wynosiła ponad 10% w 
UE-27, a bezrobocie dotyczy zwłaszcza 
osób młodych, pracowników o niskich 
kwalifikacjach i osób długotrwale 
bezrobotnych oraz że w połączeniu ze 
starzeniem się społeczeństwa stwarza to 
poważne niebezpieczeństwo strat w 
kapitale ludzkim w dłuższej perspektywie i 
może wywrzeć nieodwracalne 
konsekwencje na rynek pracy i potencjał 
wzrostu gospodarczego;

E. mając na uwadze, że w styczniu 2012 r. 
stopa bezrobocia wynosiła ponad 10% 
w UE-27, a bezrobocie dotyczy zwłaszcza 
osób młodych, pracowników o niskich 
kwalifikacjach i osób długotrwale 
bezrobotnych oraz że w połączeniu ze 
starzeniem się społeczeństwa stwarza to 
poważne niebezpieczeństwo strat 
w kapitale ludzkim w dłuższej 
perspektywie i może wywrzeć 
nieodwracalne konsekwencje na rynek 
pracy i potencjał wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjność UE, trwałość systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz spójność 
społeczną;

Or. el

Poprawka 29
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że realizowana 
obecnie rygorystyczna polityka 
oszczędnościowa prowadząca do 
rozpowszechnienia elastycznych form 
zatrudnienia bez dostatecznych 
zabezpieczeń przyczyniła się do osłabienia 
dialogu społecznego i zwiększenia 
wyzysku na rynku pracy, co skutkuje 
naruszeniem zasad flexicurity 
i obniżeniem jakości zatrudnienia;

Or. el
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Poprawka 30
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w 2010 prawie 
16% Europejczyków było zagrożonych 
ubóstwem, a w tym samym roku odsetek 
dzieci i dorosłych mieszkających w 
gospodarstwach domowych bez osób 
pracujących wzrósł do prawie 10%; mając 
na uwadze, że w połączeniu z ubóstwem 
dzieci, liczbą ubogich osób pracujących 
oraz wysoką stopą bezrobocia wśród osób 
młodych spowoduje to jeszcze większe 
niebezpieczeństwo ubóstwa i wykluczenia 
społecznego w przyszłości;

F. mając na uwadze, że w 2010 prawie 
16% Europejczyków było zagrożonych 
ubóstwem, a w tym samym roku odsetek 
dzieci i dorosłych mieszkających w 
gospodarstwach domowych bez osób 
pracujących wzrósł do prawie 10%; mając 
na uwadze, że w połączeniu z ubóstwem 
dzieci, liczbą ubogich osób pracujących 
oraz wysoką stopą bezrobocia wśród osób 
młodych może to w przyszłości
spowodować wzrost ubóstwa i wykluczenia 
społecznego oraz ich dziedziczenie;

Or. fi

Poprawka 31
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w 2010 prawie 
16% Europejczyków było zagrożonych 
ubóstwem, a w tym samym roku odsetek 
dzieci i dorosłych mieszkających w 
gospodarstwach domowych bez osób 
pracujących wzrósł do prawie 10%; mając 
na uwadze, że w połączeniu z ubóstwem 
dzieci, liczbą ubogich osób pracujących 
oraz wysoką stopą bezrobocia wśród osób 
młodych spowoduje to jeszcze większe 
niebezpieczeństwo ubóstwa i wykluczenia 
społecznego w przyszłości;

F. mając na uwadze, że 80 milionów
Europejczyków jest zagrożonych 
ubóstwem, a w 2010 roku odsetek dzieci i 
dorosłych mieszkających w 
gospodarstwach domowych bez osób 
pracujących wzrósł do prawie 10%; mając 
na uwadze, że w połączeniu z ubóstwem 
dzieci, rosnącą liczbą ubogich osób 
pracujących oraz wysoką stopą bezrobocia 
wśród osób młodych spowoduje to jeszcze 
większe niebezpieczeństwo ubóstwa i 
wykluczenia społecznego w przyszłości;
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Or. en

Poprawka 32
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w 2012 r. średnia 
europejska wartość wskaźnika ubóstwa 
wśród osób w wieku od 16 do 24 lat 
wynosi 21,6%, że wśród młodych ludzi 
istnieje większe prawdopodobieństwo 
podjęcia nisko płatnej pracy, pracy na 
czas określony lub w niepełnym wymiarze 
godzin oraz że są oni bardziej narażeni na 
ryzyko bezrobocia; mając na uwadze, że 
liczba nisko płatnych miejsc pracy w 
ostatnich latach znacznie wzrosła, 
a bezrobocie w niektórych krajach 
gwałtownie się zwiększa;

Or. fr

Poprawka 33
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że rezultaty
kształcenia w Unii Europejskiej są nadal
niewystarczające do tego, aby sprostać 
potrzebom rynku pracy, i są
niedopasowane do dostępnych miejsc 
pracy wymagających coraz wyższych 
kwalifikacji;

G. mając na uwadze, że niedobór 
inwestycji w kształcenie i szkolenie 
skutkuje m.in. niewystarczającą podażą 
siły roboczej, której wykształcenie jest
niedopasowane do dostępnych miejsc 
pracy wymagających coraz wyższych 
kwalifikacji;

Or. en
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Poprawka 34
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że rezultaty 
kształcenia w Unii Europejskiej są nadal 
niewystarczające do tego, aby sprostać 
potrzebom rynku pracy, i są 
niedopasowane do dostępnych miejsc 
pracy wymagających coraz wyższych 
kwalifikacji;

G. mając na uwadze, że rezultaty 
kształcenia w Unii Europejskiej są nadal 
niewystarczające do tego, aby sprostać 
potrzebom rynku pracy, i są 
niedopasowane do dostępnych miejsc 
pracy wymagających coraz wyższych 
kwalifikacji, a ponadto nie odpowiadają 
w wystarczającym stopniu potrzebom 
pracowników i sektorów, w których 
zatrudnienie byłoby możliwe;

Or. fi

Poprawka 35
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że rezultaty 
kształcenia w Unii Europejskiej są nadal 
niewystarczające do tego, aby sprostać 
potrzebom rynku pracy, i są 
niedopasowane do dostępnych miejsc 
pracy wymagających coraz wyższych 
kwalifikacji;

G. mając na uwadze, że rezultaty 
kształcenia w Unii Europejskiej są nadal 
niewystarczające do tego, aby sprostać 
potrzebom rynku pracy, i są 
niedopasowane do dostępnych miejsc 
pracy wymagających coraz wyższych 
kwalifikacji i do umiejętności potrzebnych 
w przyszłych sektorach sprzyjających 
tworzeniu miejsc pracy;

Or. en
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Poprawka 36
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zwiększyła się 
presja wywierana na systemy pomocy 
społecznej, a przychody tych systemów
znacznie zmniejszyły się; mając na 
uwadze, że utrzymująca się wysoka stopa 
długotrwałego bezrobocia prawdopodobnie 
zaostrzy tę tendencję;

H. mając na uwadze, że zwiększyła się 
presja wywierana na państwa opiekuńcze 
ze względu na wyższe wydatki i znaczne 
obniżenie przychodów; mając na uwadze, 
że utrzymująca się wysoka stopa 
długotrwałego bezrobocia, rosnąca liczba 
ubogich osób pracujących i wzrost 
bezrobocia wśród ludzi młodych 
prawdopodobnie zaostrzą tę tendencję;

Or. en

Poprawka 37
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zwiększyła się 
presja wywierana na systemy pomocy 
społecznej, a przychody tych systemów 
znacznie zmniejszyły się; mając na 
uwadze, że utrzymująca się wysoka stopa 
długotrwałego bezrobocia prawdopodobnie 
zaostrzy tę tendencję;

H. mając na uwadze, że obniżyły się 
przychody sektora publicznego, 
a jednocześnie wzrosła presja na 
oszczędności w systemach pomocy 
społecznej; mając na uwadze, że niski 
wzrost gospodarczy i utrzymująca się 
wysoka stopa długotrwałego bezrobocia 
prawdopodobnie zaostrzą tę tendencję;

Or. fi

Poprawka 38
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zwiększyła się 
presja wywierana na systemy pomocy 
społecznej, a przychody tych systemów 
znacznie zmniejszyły się; mając na 
uwadze, że utrzymująca się wysoka stopa 
długotrwałego bezrobocia prawdopodobnie 
zaostrzy tę tendencję;

H. mając na uwadze, że zwiększyła się 
presja wywierana na systemy pomocy 
społecznej, a przychody tych systemów 
znacznie zmniejszyły się; mając na 
uwadze, że utrzymująca się wysoka stopa 
długotrwałego bezrobocia oraz 
niewystarczające zwalczanie pracy 
nierejestrowanej prawdopodobnie zaostrzą
tę tendencję;

Or. el

Poprawka 39
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że dobrze 
ukierunkowane inwestycje społeczne są 
istotne dla zapewnienia w przyszłości 
właściwego poziomu zatrudnienia, 
ustabilizowania gospodarki, wzmocnienia 
kapitału ludzkiego i zwiększenia 
konkurencyjności Unii Europejskiej;

I. mając na uwadze, że dobrze 
ukierunkowane inwestycje społeczne są 
istotne dla zapewnienia w przyszłości 
właściwego poziomu zatrudnienia kobiet i 
mężczyzn, ustabilizowania gospodarki, 
wzmocnienia kapitału ludzkiego i 
zwiększenia konkurencyjności Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 40
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że dobrze 
ukierunkowane inwestycje społeczne są 
istotne dla zapewnienia w przyszłości 
właściwego poziomu zatrudnienia, 
ustabilizowania gospodarki, wzmocnienia 
kapitału ludzkiego i zwiększenia 
konkurencyjności Unii Europejskiej;

I. mając na uwadze, że dobrze 
ukierunkowane inwestycje społeczne są 
istotne dla zapewnienia w przyszłości 
właściwego poziomu zatrudnienia, 
ustabilizowania gospodarki, poszerzenia 
wiedzy i umiejętności siły roboczej i 
zwiększenia konkurencyjności Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 41
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że MŚP mają wysoki 
potencjał do tworzenia miejsc pracy i 
odgrywają kluczową rolę w procesie 
przechodzenia na nową zrównoważoną 
gospodarkę;

Or. en

Poprawka 42
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że nie można 
doprowadzić do trwałej konsolidacji 
budżetów publicznych bez znacznego 
wzmocnienia po stronie dochodów, np. 
poprzez wprowadzenie podatku od 
transakcji finansowych, likwidację luk w 
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prawie podatkowym i przeciwdziałanie 
uchylaniu się od opodatkowania;

Or. en

Poprawka 43
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. wzywa do podpisania europejskiego 
paktu socjalnego, który przy współpracy z 
europejskimi partnerami społecznymi i 
Parlamentem Europejskim stanie się dla 
państw członkowskich impulsem do 
wzrostu i nada wysoki priorytet 
inwestycjom w zrównoważoną 
gospodarkę, miejsca pracy o wysokiej 
jakości i sprawiedliwość społeczną;

Or. de

Poprawka 44
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że inwestycje społeczne, 
polegające na zapewnieniu i wykorzystaniu 
środków finansowych do wytworzenia 
zysków społecznych i gospodarczych, są 
ukierunkowane na powstające zagrożenia i 
potrzeby społeczne oraz koncentrują się na 
politykach publicznych i strategiach 
inwestowania w kapitał ludzki, które 
przygotowują pojedyncze osoby, rodziny i 
społeczeństwa do dostosowania się do 
różnych przemian i radzenia sobie z 

1. przypomina, że inwestycje społeczne, 
polegające na zapewnieniu i wykorzystaniu 
środków finansowych do wytworzenia 
zysków społecznych i gospodarczych, są 
ukierunkowane na powstające zagrożenia i 
potrzeby społeczne oraz koncentrują się na 
politykach publicznych i strategiach 
inwestowania w kapitał ludzki, które 
przygotowują pojedyncze osoby, rodziny i 
społeczeństwa do dostosowania się do 
różnych przemian i radzenia sobie z 



PE489.506v01-00 24/79 AM\902065PL.doc

PL

uelastycznianiem rynków pracy; uelastycznianiem rynków pracy, na 
których wymagane będą nowe 
umiejętności w przyszłych sektorach 
sprzyjających tworzeniu miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 45
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że inwestycje społeczne, 
polegające na zapewnieniu i wykorzystaniu 
środków finansowych do wytworzenia 
zysków społecznych i gospodarczych, są 
ukierunkowane na powstające zagrożenia i 
potrzeby społeczne oraz koncentrują się na 
politykach publicznych i strategiach 
inwestowania w kapitał ludzki, które 
przygotowują pojedyncze osoby, rodziny i 
społeczeństwa do dostosowania się do 
różnych przemian i radzenia sobie z 
uelastycznianiem rynków pracy;

1. przypomina, że inwestycje społeczne, 
polegające na zapewnieniu i wykorzystaniu 
środków finansowych do wytworzenia 
zysków społecznych i gospodarczych, są 
ukierunkowane na powstające zagrożenia i 
niezaspokojone potrzeby społeczne oraz 
koncentrują się na politykach publicznych i 
strategiach inwestowania w kapitał ludzki, 
które przygotowują pojedyncze osoby, 
rodziny i społeczeństwa do dostosowania 
się do różnych przemian i radzenia sobie z 
nowymi wyzwaniami rynków pracy;

Or. en

Poprawka 46
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że inwestycje społeczne, 
polegające na zapewnieniu i wykorzystaniu 
środków finansowych do wytworzenia 
zysków społecznych i gospodarczych, są 
ukierunkowane na powstające zagrożenia i 
potrzeby społeczne oraz koncentrują się na 

1. przypomina, że inwestycje społeczne, 
polegające na zapewnieniu i wykorzystaniu 
środków finansowych do wytworzenia 
zysków społecznych i gospodarczych, są 
ukierunkowane na powstające zagrożenia i 
potrzeby społeczne oraz koncentrują się na 
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politykach publicznych i strategiach 
inwestowania w kapitał ludzki, które 
przygotowują pojedyncze osoby, rodziny i 
społeczeństwa do dostosowania się do 
różnych przemian i radzenia sobie z 
uelastycznianiem rynków pracy;

politykach publicznych i strategiach 
inwestowania w kapitał ludzki, które 
wspierają pojedyncze osoby, rodziny i 
społeczeństwa i przygotowują je do 
dostosowania się do przemian na rynkach 
pracy;

Or. de

Poprawka 47
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że inwestycje społeczne, 
polegające na zapewnieniu i wykorzystaniu 
środków finansowych do wytworzenia 
zysków społecznych i gospodarczych, są 
ukierunkowane na powstające zagrożenia i 
potrzeby społeczne oraz koncentrują się na 
politykach publicznych i strategiach 
inwestowania w kapitał ludzki, które 
przygotowują pojedyncze osoby, rodziny i 
społeczeństwa do dostosowania się do 
różnych przemian i radzenia sobie z 
uelastycznianiem rynków pracy;

1. przypomina, że inwestycje społeczne, 
polegające na zapewnieniu i wykorzystaniu 
środków finansowych do wytworzenia 
zysków społecznych i gospodarczych, są 
ukierunkowane na powstające zagrożenia i 
potrzeby społeczne oraz koncentrują się na 
politykach publicznych i strategiach 
inwestowania w kapitał ludzki, które 
przygotowują pojedyncze osoby, rodziny i 
społeczeństwa do dostosowania się do 
różnych przemian i radzenia sobie z 
przejściem na rynki pracy bardziej 
sprzyjające włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 48
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. stwierdza, że m.in. wszystkie 
świadczenia społeczne i świadczenia 
opieki zdrowotnej, świadczenia 
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edukacyjne i usługi świadczone w tym 
zakresie przez prywatnych dostawców 
można traktować jako inwestycje 
społeczne, i przypomina o tym, że na mocy 
Traktatów wchodzą one w zakres prawa 
krajowego;

Or. fi

Poprawka 49
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że jedną z najważniejszych 
cech inwestycji społecznych jest ich 
zdolność do pogodzenia celów 
społecznych i gospodarczych, w związku z 
czym należy je traktować nie tylko jako 
wydatki, lecz również jako inwestycje, 
które przyniosą realne zyski w przyszłości;

2. podkreśla, że jedną z najważniejszych 
cech inwestycji społecznych jest ich 
zdolność do pogodzenia celów 
społecznych i gospodarczych, w związku 
z czym należy je traktować jako 
inwestycje, które przyniosą realne zyski 
w przyszłości;

Or. fi

Poprawka 50
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że jedną z najważniejszych 
cech inwestycji społecznych jest ich 
zdolność do pogodzenia celów 
społecznych i gospodarczych, w związku z 
czym należy je traktować nie tylko jako 
wydatki, lecz również jako inwestycje, 
które przyniosą realne zyski w przyszłości;

2. podkreśla, że jedną z najważniejszych 
cech inwestycji społecznych jest ich 
zdolność do pogodzenia celów 
społecznych i gospodarczych, w związku z 
czym należy je traktować nie tylko jako 
wydatki, lecz również jako inwestycje, 
które przyniosą podwójną korzyść i realne 
zyski w przyszłości;
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Or. en

Poprawka 51
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że jedną z najważniejszych 
cech inwestycji społecznych jest ich 
zdolność do pogodzenia celów 
społecznych i gospodarczych, w związku z 
czym należy je traktować nie tylko jako 
wydatki, lecz również jako inwestycje, 
które przyniosą realne zyski w przyszłości;

2. podkreśla, że jedną z najważniejszych 
cech inwestycji społecznych jest ich 
zdolność do pogodzenia celów 
społecznych i gospodarczych, w związku z 
czym należy je traktować nie tylko jako 
wydatki, lecz przede wszystkim jako 
inwestycje, które przyniosą realne zyski w 
przyszłości;

Or. de

Poprawka 52
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że jedną z najważniejszych 
cech inwestycji społecznych jest ich 
zdolność do pogodzenia celów 
społecznych i gospodarczych, w związku z 
czym należy je traktować nie tylko jako 
wydatki, lecz również jako inwestycje, 
które przyniosą realne zyski w przyszłości;

2. podkreśla, że jedną z najważniejszych 
cech inwestycji społecznych jest ich 
zdolność do pogodzenia celów 
społecznych i gospodarczych, w związku z 
czym należy je traktować nie tylko jako 
wydatki, lecz w przypadku właściwego 
wykorzystania środków również jako 
inwestycje, które przyniosą realne zyski w 
przyszłości;

Or. de
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Poprawka 53
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca zatem uwagę, że inwestycje 
społeczne powinny być istotną częścią 
europejskiej polityki gospodarczej i 
polityki zatrudnienia oraz działań UE 
podejmowanych w odpowiedzi na kryzys i 
że wymaga to lepszego osiągania celów w 
zakresie zatrudnienia, celów społecznych i 
celów w zakresie kształcenia określonych 
w strategii „Europa 2020”;

3. zwraca zatem uwagę, że inwestycje 
społeczne powinny być istotną częścią 
europejskiej polityki gospodarczej 
i polityki zatrudnienia oraz działań UE 
podejmowanych w odpowiedzi na kryzys 
i że wymaga to lepszego osiągania celów 
w zakresie zatrudnienia, celów 
społecznych i celów w zakresie kształcenia 
określonych w strategii „Europa 2020”; 
wyraźnie podkreśla pilną konieczność 
przedsięwzięcia środków, których celem 
jest dopilnowanie tego, by szkolenia 
zawodowe były dostosowane do wymogów 
tych sektorów rynku pracy, w których 
występuje niedobór siły roboczej;

Or. fr

Poprawka 54
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca zatem uwagę, że inwestycje 
społeczne powinny być istotną częścią 
europejskiej polityki gospodarczej i 
polityki zatrudnienia oraz działań UE 
podejmowanych w odpowiedzi na kryzys i 
że wymaga to lepszego osiągania celów w 
zakresie zatrudnienia, celów społecznych i 
celów w zakresie kształcenia określonych 
w strategii „Europa 2020”;

3. zwraca zatem uwagę, że inwestycje 
społeczne powinny być istotną częścią 
polityki gospodarczej i polityki 
zatrudnienia państw członkowskich i że 
wymaga to większego zaangażowania 
w dążenie do osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia, celów społecznych i celów 
w zakresie kształcenia określonych 
w strategii „Europa 2020”;

Or. fi
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Poprawka 55
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca zatem uwagę, że inwestycje 
społeczne powinny być istotną częścią 
europejskiej polityki gospodarczej i 
polityki zatrudnienia oraz działań UE 
podejmowanych w odpowiedzi na kryzys i 
że wymaga to lepszego osiągania celów w 
zakresie zatrudnienia, celów społecznych i 
celów w zakresie kształcenia określonych 
w strategii „Europa 2020”;

3. zwraca zatem uwagę, że inwestycje 
społeczne powinny być istotną częścią 
europejskiej polityki gospodarczej i 
polityki zatrudnienia oraz działań UE 
podejmowanych w odpowiedzi na kryzys 
zmierzających do osiągnięcia celów 
dotyczących zatrudnienia, celów 
społecznych i celów w zakresie kształcenia 
określonych w strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 56
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca zatem uwagę, że inwestycje 
społeczne powinny być istotną częścią 
europejskiej polityki gospodarczej i 
polityki zatrudnienia oraz działań UE 
podejmowanych w odpowiedzi na kryzys i 
że wymaga to lepszego osiągania celów w 
zakresie zatrudnienia, celów społecznych i 
celów w zakresie kształcenia określonych 
w strategii „Europa 2020”;

3. zwraca zatem uwagę, że dobrze 
ukierunkowane inwestycje społeczne 
powinny być istotną częścią europejskiej 
polityki gospodarczej i polityki 
zatrudnienia oraz działań UE 
podejmowanych w odpowiedzi na kryzys i 
że wymaga to lepszego osiągania celów w 
zakresie zatrudnienia, celów społecznych i 
celów w zakresie kształcenia określonych 
w strategii „Europa 2020”;

Or. de
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Poprawka 57
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca zatem uwagę, że inwestycje 
społeczne powinny być istotną częścią 
europejskiej polityki gospodarczej i 
polityki zatrudnienia oraz działań UE 
podejmowanych w odpowiedzi na kryzys i 
że wymaga to lepszego osiągania celów w 
zakresie zatrudnienia, celów społecznych i 
celów w zakresie kształcenia określonych 
w strategii „Europa 2020”;

3. zwraca zatem uwagę, że inwestycje 
społeczne są istotną częścią europejskiej 
polityki gospodarczej i polityki 
zatrudnienia oraz działań UE 
podejmowanych w odpowiedzi na kryzys i 
że wymaga to lepszego osiągania celów w 
zakresie zatrudnienia, celów społecznych i 
celów w zakresie kształcenia określonych 
w strategii „Europa 2020”;

Or. de

Poprawka 58
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka 

3a. wspieranie przedsiębiorczości 
społecznej oraz koncentrowanie się na 
niej i na dostępie do mikrofinansowania 
dla słabszych grup społecznych i tych 
najbardziej oddalonych od rynku pracy 
mają kluczowe znaczenie w kontekście 
inwestycji społecznych, ponieważ 
umożliwiają tworzenie trwałych miejsc 
pracy, które są oferowane mimo wahań 
cyklów gospodarczych;

Or. en

Poprawka 59
Antigoni Papadopoulou
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że kryzys wymaga 
unowocześnienia europejskiego modelu 
społecznego, ponownego przemyślenia 
krajowych polityk społecznych oraz 
przekształcenia „czynnego państwa 
opiekuńczego”, które działa tylko w 
związku z pojawiającymi się szkodami
spowodowanymi niedoskonałością rynku, 
w „aktywizujące państwo opiekuńcze”, 
które inwestuje w ludzi oraz daje 
obywatelom narzędzia i zachęty;

4. zwraca uwagę, że kryzys wymaga 
unowocześnienia europejskiego systemu 
gospodarczego, finansowego i 
społecznego, ponownego przemyślenia 
krajowych polityk gospodarczych, 
finansowych i społecznych oraz przejścia z 
polityki, która polega wyłącznie na 
reagowaniu na kryzysy spowodowane
niedoskonałością rynku, na aktywizującą i 
perspektywiczną politykę ukierunkowaną 
na inwestycje w ludzi, tworzenie godnych 
miejsc pracy oraz pobudzanie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 60
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że kryzys wymaga 
unowocześnienia europejskiego modelu 
społecznego, ponownego przemyślenia 
krajowych polityk społecznych oraz 
przekształcenia „czynnego państwa 
opiekuńczego”, które działa tylko w 
związku z pojawiającymi się szkodami 
spowodowanymi niedoskonałością rynku,
w „aktywizujące państwo opiekuńcze”, 
które inwestuje w ludzi oraz daje 
obywatelom narzędzia i zachęty;

4. zwraca uwagę, że kryzys wymaga 
unowocześnienia modeli społecznych 
państw członkowskich, ciągłej krytycznej 
oceny krajowych polityk społecznych oraz 
zmiany postawy reaktywnej na
proaktywną, tzn. zastąpienia reakcji na 
szkody spowodowane niedoskonałością 
rynku „aktywizującym państwem 
opiekuńczym”, które inwestuje w ludzi 
oraz daje obywatelom narzędzia i zachęty 
i otwiera przed nimi perspektywy, aby 
mogli oni poprawić sytuację gospodarczą i 
społeczną – swoją i swoich krewnych;

Or. fi
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Poprawka 61
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że kryzys wymaga 
unowocześnienia europejskiego modelu 
społecznego, ponownego przemyślenia 
krajowych polityk społecznych oraz 
przekształcenia „czynnego państwa 
opiekuńczego”, które działa tylko w 
związku z pojawiającymi się szkodami 
spowodowanymi niedoskonałością rynku, 
w „aktywizujące państwo opiekuńcze”, 
które inwestuje w ludzi oraz daje 
obywatelom narzędzia i zachęty;

4. zwraca uwagę, że kryzys wymaga 
unowocześnienia europejskiego modelu 
społecznego, ponownego przemyślenia 
krajowych polityk społecznych oraz 
przekształcenia „czynnego państwa 
opiekuńczego”, które działa tylko w 
związku z pojawiającymi się szkodami 
spowodowanymi niedoskonałością rynku, 
w „aktywizujące państwo opiekuńcze”, 
które inwestuje w ludzi oraz daje 
obywatelom narzędzia i zachęty do 
uczestnictwa, a jednocześnie zapewnia 
poszanowanie jednostki, bezpieczeństwo 
zmian zatrudnienia, bezpieczeństwo 
dochodów oraz ochronę przed ryzykiem 
społecznym, w tym godziwe dochody dla 
osób, które nie mogą uczestniczyć w rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 62
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że kryzys wymaga
unowocześnienia europejskiego modelu 
społecznego, ponownego przemyślenia 
krajowych polityk społecznych oraz 
przekształcenia „czynnego państwa 
opiekuńczego”, które działa tylko w 
związku z pojawiającymi się szkodami 
spowodowanymi niedoskonałością rynku, 
w „aktywizujące państwo opiekuńcze”, 

4. zwraca uwagę, że kryzys ujawnił 
zapotrzebowanie na ochronę zasad
europejskiego modelu społecznego 
i wymaga ponownego przemyślenia 
krajowych polityk społecznych oraz 
przekształcenia „czynnego państwa 
opiekuńczego”, które działa tylko 
w związku z pojawiającymi się szkodami 
spowodowanymi niedoskonałością rynku, 
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które inwestuje w ludzi oraz daje 
obywatelom narzędzia i zachęty;

w „aktywizujące państwo opiekuńcze”, 
które inwestuje w ludzi nie tylko po to, by 
zwalczać nierówności społeczne, ale 
również po to, by im zapobiegać, oraz daje 
obywatelom narzędzia i zachęty;

Or. el

Poprawka 63
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że kryzys wymaga 
unowocześnienia europejskiego modelu 
społecznego, ponownego przemyślenia 
krajowych polityk społecznych oraz 
przekształcenia „czynnego państwa 
opiekuńczego”, które działa tylko w 
związku z pojawiającymi się szkodami 
spowodowanymi niedoskonałością rynku, 
w „aktywizujące państwo opiekuńcze”, 
które inwestuje w ludzi oraz daje 
obywatelom narzędzia i zachęty;

4. zwraca uwagę, że kryzys wymaga 
unowocześnienia europejskiego modelu
społecznego, ponownego przemyślenia 
krajowych polityk społecznych oraz 
przekształcenia „czynnego państwa 
opiekuńczego”, które działa głównie w 
związku z pojawiającymi się szkodami 
spowodowanymi niedoskonałością rynku i 
opiera się na redystrybucji zasobów 
publicznych, w „aktywizujące państwo 
opiekuńcze”, które inwestuje w ludzi oraz 
daje obywatelom narzędzia i zachęty 
pomagające im w dostosowaniu się do 
zmiennych warunków gospodarczych i 
społecznych;

Or. en

Poprawka 64
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że kryzys wymaga
unowocześnienia europejskiego modelu 

4. zwraca uwagę, że kryzys dodatkowo 
zwiększył zapotrzebowanie na inwestycje 
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społecznego, ponownego przemyślenia
krajowych polityk społecznych oraz 
przekształcenia „czynnego państwa 
opiekuńczego”, które działa tylko w 
związku z pojawiającymi się szkodami 
spowodowanymi niedoskonałością rynku, 
w „aktywizujące państwo opiekuńcze”, 
które inwestuje w ludzi oraz daje 
obywatelom narzędzia i zachęty;

w przedsiębiorstwa społeczne i wspieranie 
przedsiębiorczości społecznej, ponowne 
przemyślenie krajowych polityk 
społecznych oraz przekształcenie
„czynnego państwa opiekuńczego”, które 
działa tylko w związku z pojawiającymi się 
szkodami spowodowanymi 
niedoskonałością rynku, w „aktywizujące 
państwo opiekuńcze”, które inwestuje w 
ludzi oraz daje obywatelom narzędzia i 
zachęty;

Or. en

Poprawka 65
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że kryzys wymaga 
unowocześnienia europejskiego modelu 
społecznego, ponownego przemyślenia
krajowych polityk społecznych oraz 
przekształcenia „czynnego państwa 
opiekuńczego”, które działa tylko w 
związku z pojawiającymi się szkodami 
spowodowanymi niedoskonałością rynku, 
w „aktywizujące państwo opiekuńcze”, 
które inwestuje w ludzi oraz daje 
obywatelom narzędzia i zachęty;

4. zwraca uwagę, że kryzys wymaga 
unowocześnienia europejskiego modelu 
społecznego i wdrożenia prawdziwej 
polityki społecznej, które będzie się wiązać 
z ponownym przemyśleniem krajowych 
polityk społecznych, oraz stwarza 
konieczność przekształcenia „czynnego 
państwa opiekuńczego”, które działa tylko 
w związku z pojawiającymi się szkodami 
spowodowanymi niedoskonałością rynku, 
w „aktywizujące państwo opiekuńcze”, 
które inwestuje w ludzi oraz daje 
obywatelom narzędzia i zachęty;

Or. fr

Poprawka 66
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest przekonany, że priorytetem 
przyszłych reform powinny być cztery 
obszary: tworzenie miejsc pracy, ludzie 
młodzi, kwalifikacje oraz reformy 
systemów podatkowych i systemów 
świadczeń;

Or. en

Poprawka 67
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Śródtytuł drugi

Projekt rezolucji Poprawka

Aktywizujące państwo opiekuńcze Państwo opiekuńcze sprzyjające włączeniu 
społecznemu

Or. en

Poprawka 68
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) pomoc bezrobotnym w powrocie do 
pracy,

a) pomoc bezrobotnym w powrocie do 
pracy wraz z zastosowaniem 
indywidualnie dopasowanych rozwiązań; 
z kolei w przypadku proponowania 
udziału w programie prac obowiązkowych 
państwa członkowskie powinny 
dopilnować tego, by pracownicy 
dysponowali niezbędnymi 
umiejętnościami i byli odpowiednio 
przeszkoleni,
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Or. en

Poprawka 69
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) pomoc bezrobotnym w powrocie do 
pracy,

a) pomoc bezrobotnym i osobom 
przebywającym na przymusowym urlopie 
bezpłatnym w powrocie do pracy oraz 
pomoc ludziom wchodzącym na rynek 
pracy w poszukiwaniu zatrudnienia, 
a także stworzenie warunków do 
łatwiejszego wejścia w życie zawodowe po 
ukończeniu edukacji i szkoleń 
zawodowych,

Or. fi

Poprawka 70
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) pomoc bezrobotnym w powrocie do 
pracy,

a) stworzenie innowacyjnego i 
dynamicznego otoczenia umożliwiającego
bezrobotnym powrót do pracy,

Or. en

Poprawka 71
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera aa) (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

aa) walka z bezrobociem wśród ludzi 
młodych;

Or. en

Poprawka 72
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera aa) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) inwestowanie w system zabezpieczeń 
społecznych zapewniający godziwy dochód 
osobom potrzebującym,

Or. en

Poprawka 73
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) utworzenie trwałych miejsc pracy o 
wysokiej jakości, poprawę wydajności i 
podział pracy,

b) stymulowanie wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności, które zachęcają do 
tworzenia miejsc pracy oraz do poprawy
wydajności i podziału pracy,

Or. en

Poprawka 74
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b)
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Projekt rezolucji Poprawka

b) utworzenie trwałych miejsc pracy o 
wysokiej jakości, poprawę wydajności i 
podział pracy,

b) wspieranie przede wszystkim małych 
i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu
trwałych miejsc pracy o wysokiej jakości
oraz poprawie wydajności i podziału
pracy,

Or. fi

Poprawka 75
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) utworzenie trwałych miejsc pracy o 
wysokiej jakości, poprawę wydajności i 
podział pracy,

b) inwestowanie w trwałe miejsca pracy o 
wysokiej jakości, oferowane głównie przez 
MŚP, poprawę wydajności i podział pracy,

Or. en

Poprawka 76
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) utworzenie trwałych miejsc pracy o 
wysokiej jakości, poprawę wydajności i 
podział pracy,

b) utworzenie trwałych miejsc pracy o 
wysokiej jakości, zapewnienie równego 
dostępu dla kobiet i mężczyzn, poprawę 
wydajności i podział pracy,

Or. en
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Poprawka 77
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) utworzenie trwałych miejsc pracy o 
wysokiej jakości, poprawę wydajności i 
podział pracy,

b) utworzenie nowych trwałych miejsc 
pracy o wysokiej jakości, poprawę 
wydajności i podział pracy,

Or. de

Poprawka 78
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) utworzenie trwałych miejsc pracy o 
wysokiej jakości, poprawę wydajności i 
podział pracy,

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 79
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera ba) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ba) poprawę zadowolenia z wykonywanej 
pracy i ograniczenie czynników 
decydujących o wycofaniu się z życia 
zawodowego, np. wypadków przy pracy, 
mobbingu i innych niekorzystnych 
warunków pracy, 

Or. fi
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Poprawka 80
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) inwestycje w kształcenie i szkolenie, c) inwestycje w kształcenie i szkolenie ze 
szczególnym naciskiem na wczesną 
edukację oraz dopilnowanie tego, by 
szkolnictwo wyższe było dostępne dla 
wszystkich,

Or. en

Poprawka 81
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) inwestycje w kształcenie i szkolenie, c) inwestycje w dostosowanie kształcenia
i szkolenia, zwłaszcza poprzez wspieranie 
współpracy pomiędzy poszczególnymi 
branżami zawodowymi a szkołami, aby 
zapewnić lepsze poradnictwo w szkole,

Or. fr

Poprawka 82
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) inwestycje w kształcenie i szkolenie, c) inwestycje w kształcenie i szkolenie, 
zwłaszcza w praktyki i szkolenia 
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zawodowe,

Or. fi

Poprawka 83
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) inwestycje w kształcenie i szkolenie, c) inwestycje w kształcenie i szkolenie 
wszystkich grup wiekowych przez całe 
życie,

Or. de

Poprawka 84
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) inwestycje w kształcenie i szkolenie, c) inwestycje w kształcenie, szkolenie i 
praktyki zawodowe,

Or. en

Poprawka 85
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera ca) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ca) inwestycje w innowacje 
z jednoczesnym wspieraniem wytwarzania 
innowacyjnych produktów i świadczenia 
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innowacyjnych usług, zwłaszcza 
powiązanych ze zmianą klimatu, 
efektywnością energetyczną, zdrowiem 
i starzeniem się społeczeństwa;

Or. fr

Poprawka 86
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera ca) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ca) wyeliminowanie przyczyn segregacji 
płciowej na rynku pracy,

Or. en

Poprawka 87
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) zwiększenie równowagi między 
elastycznością a bezpieczeństwem oraz 
pomoc w godzeniu życia rodzinnego i 
zawodowego,

d) osiągnięcie równowagi między 
elastycznością a bezpieczeństwem oraz 
pomoc w godzeniu życia rodzinnego i 
zawodowego,

Or. en

Poprawka 88
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera d)
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Projekt rezolucji Poprawka

d) zwiększenie równowagi między 
elastycznością a bezpieczeństwem oraz 
pomoc w godzeniu życia rodzinnego i 
zawodowego,

d) zwiększenie równowagi między 
elastycznością a bezpieczeństwem 
stosunków pracy w celu poprawy jakości 
zatrudnienia oraz pomoc w godzeniu życia 
rodzinnego i zawodowego,

Or. fi

Poprawka 89
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych oraz stworzenie warunków 
sprzyjających dłuższej pracy,

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych,

Or. de

Poprawka 90
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych oraz stworzenie warunków 
sprzyjających dłuższej pracy,

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych oraz stworzenie warunków 
sprzyjających obniżeniu wskaźnika 
zależności ekonomicznej,

Or. en

Poprawka 91
Evelyn Regner
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych oraz stworzenie warunków 
sprzyjających dłuższej pracy,

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych oraz stworzenie warunków 
sprzyjających adekwatnym i stabilnym 
emeryturom poprzez zwiększenie 
zatrudnienia we wszystkich grupach 
wiekowych,

Or. de

Poprawka 92
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych oraz stworzenie warunków 
sprzyjających dłuższej pracy,

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych oraz stworzenie warunków 
pracy umożliwiających pojedynczym 
obywatelom podjęcie decyzji o dłuższej 
pracy,

Or. en

Poprawka 93
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych oraz stworzenie warunków
sprzyjających dłuższej pracy,

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych oraz umożliwienie dłuższej 
pracy za pomocą lepszej ochrony 
pracowników, zróżnicowanych zachęt 
i elastycznych modeli, oraz dopilnowanie 
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tego, by również ludzie w wieku 
emerytalnym mogli uczestniczyć w życiu 
zawodowym w sposób dostosowany do ich 
możliwości,

Or. fi

Poprawka 94
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych oraz stworzenie warunków 
sprzyjających dłuższej pracy,

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych z uwzględnieniem ich 
stabilności, niezawodności i trwałości oraz 
wprowadzanie zmian po przeprowadzeniu 
odpowiedniego dialogu społecznego, 
dostarczeniu obywatelom wystarczających 
informacji i wyznaczeniu odpowiednio 
długiego czasu na podjęcie świadomych i 
przemyślanych decyzji, a także stworzenie 
warunków sprzyjających dłuższej pracy,

Or. en

Poprawka 95
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych oraz stworzenie warunków 
sprzyjających dłuższej pracy,

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych z zaleceniem zachowania 
trwałości systemów zabezpieczenia 
społecznego i dostatecznej oferty 
świadczeń socjalnych,

Or. el
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Poprawka 96
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) reformę systemów emerytalno-
rentowych oraz stworzenie warunków 
sprzyjających dłuższej pracy,

e) dostosowanie systemów emerytalno-
rentowych do zmieniających się 
uwarunkowań gospodarczych i 
demograficznych oraz stworzenie 
warunków sprzyjających dłuższej pracy,

Or. en

Poprawka 97
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) walkę z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym.

f) walkę z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz brakiem dostępu do 
opieki medycznej.

Or. fr

Poprawka 98
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) walkę z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym.

f) walkę z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym ze szczególnym naciskiem na 
ukierunkowane działania zapobiegawcze.
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Or. fi

Poprawka 99
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. trwałą integrację młodych ludzi z 
rynkiem pracy z uwzględnieniem tych, 
którzy nie mają zatrudnienia ani nie 
uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu;

Or. de

Poprawka 100
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia kroków w celu stworzenia 
warunków sprzyjających zatrudnieniu za 
pomocą wspierających polityk 
dotyczących rynku pracy, takich jak
bardziej skuteczne i lepiej ukierunkowane
systemy pomocy społecznej i zasiłków dla 
bezrobotnych powiązane ze środkami 
aktywizacji zawodowej, do wprowadzenia
specjalnych szkoleń i przekwalifikowania 
w celu podtrzymania zdolności do 
zatrudnienia osób długotrwale 
bezrobotnych oraz do promowania 
podnoszenia kwalifikacji i praktyk 
zawodowych ze szczególnym naciskiem na 
młode osoby bezrobotne i pracowników o 
niskich kwalifikacjach;

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do przedsięwzięcia środków w celu 
stworzenia miejsc pracy za pomocą 
strategii wspierających małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz rynek pracy, np.
poprzez połączenie systemów pomocy 
społecznej i zasiłków dla bezrobotnych ze 
środkami na rzecz aktywnego 
poszukiwania pracy, wprowadzanie 
dostępnych przez całe życie specjalnych 
szkoleń i możliwości przekwalifikowania, 
które są ukierunkowane na wymogi 
sektorów, w których występuje niedobór 
siły roboczej, aby w ten sposób podtrzymać
zdolności do zatrudnienia osób długotrwale 
bezrobotnych, dopasować kwalifikacje do 
wymogów lokalnego i regionalnego rynku 
pracy, oraz promować nauczanie, praktyki 
zawodowe i płatne doskonalenie 
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zawodowe ze szczególnym naciskiem na 
młode osoby bezrobotne i pracowników 
o niskich kwalifikacjach;

Or. fr

Poprawka 101
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia kroków w celu stworzenia 
warunków sprzyjających zatrudnieniu za 
pomocą wspierających polityk dotyczących 
rynku pracy, takich jak bardziej skuteczne 
i lepiej ukierunkowane systemy pomocy 
społecznej i zasiłków dla bezrobotnych 
powiązane ze środkami aktywizacji 
zawodowej, do wprowadzenia specjalnych 
szkoleń i przekwalifikowania w celu 
podtrzymania zdolności do zatrudnienia 
osób długotrwale bezrobotnych oraz do 
promowania podnoszenia kwalifikacji i 
praktyk zawodowych ze szczególnym 
naciskiem na młode osoby bezrobotne i 
pracowników o niskich kwalifikacjach;

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia kroków w celu stworzenia 
warunków sprzyjających zatrudnieniu za 
pomocą wspierających polityk dotyczących 
rynku pracy, do wprowadzenia specjalnych 
szkoleń i przekwalifikowania w celu 
podtrzymania zdolności do zatrudnienia 
osób długotrwale bezrobotnych oraz do 
promowania podnoszenia kwalifikacji i 
praktyk zawodowych ze szczególnym 
naciskiem na młode osoby bezrobotne i 
pracowników o niskich kwalifikacjach;

Or. en

Poprawka 102
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia kroków w celu stworzenia 
warunków sprzyjających zatrudnieniu za 

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zastosowania wspierających polityk 
dotyczących rynku pracy, takich jak 
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pomocą wspierających polityk 
dotyczących rynku pracy, takich jak 
bardziej skuteczne i lepiej ukierunkowane 
systemy pomocy społecznej i zasiłków dla 
bezrobotnych powiązane ze środkami 
aktywizacji zawodowej, do wprowadzenia 
specjalnych szkoleń i przekwalifikowania 
w celu podtrzymania zdolności do 
zatrudnienia osób długotrwale 
bezrobotnych oraz do promowania 
podnoszenia kwalifikacji i praktyk 
zawodowych ze szczególnym naciskiem na 
młode osoby bezrobotne i pracowników o 
niskich kwalifikacjach;

bardziej skuteczne i lepiej ukierunkowane 
systemy pomocy społecznej i zasiłków dla 
bezrobotnych powiązane ze środkami 
aktywizacji zawodowej, do wprowadzenia 
specjalnych szkoleń i przekwalifikowania 
w celu podtrzymania zdolności do 
zatrudnienia osób długotrwale 
bezrobotnych, do promowania podnoszenia 
kwalifikacji i praktyk zawodowych ze 
szczególnym naciskiem na młode osoby 
bezrobotne i pracowników o niskich 
kwalifikacjach oraz do dopilnowania tego, 
by pracownicy pełnoetatowi mogli 
utrzymać się ze swojej pracy;

Or. en

Poprawka 103
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia kroków w celu stworzenia 
warunków sprzyjających zatrudnieniu za 
pomocą wspierających polityk dotyczących 
rynku pracy, takich jak bardziej skuteczne i 
lepiej ukierunkowane systemy pomocy 
społecznej i zasiłków dla bezrobotnych 
powiązane ze środkami aktywizacji 
zawodowej, do wprowadzenia specjalnych 
szkoleń i przekwalifikowania w celu 
podtrzymania zdolności do zatrudnienia 
osób długotrwale bezrobotnych oraz do 
promowania podnoszenia kwalifikacji i 
praktyk zawodowych ze szczególnym 
naciskiem na młode osoby bezrobotne i 
pracowników o niskich kwalifikacjach;

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia kroków w celu stworzenia 
warunków sprzyjających zatrudnieniu za 
pomocą wspierających polityk dotyczących 
rynku pracy, takich jak bardziej skuteczne i 
lepiej ukierunkowane systemy pomocy 
społecznej i zasiłków dla bezrobotnych 
powiązane ze środkami aktywizacji 
zawodowej, do wprowadzenia specjalnych 
szkoleń i przekwalifikowania w celu 
podtrzymania zdolności do zatrudnienia 
osób długotrwale bezrobotnych oraz do 
promowania podnoszenia kwalifikacji i 
odbywania przez całe życie praktyk 
zawodowych przez ludzi w każdym wieku i 
wszystkich zawodów;

Or. de
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Poprawka 104
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia kroków w celu stworzenia 
warunków sprzyjających zatrudnieniu za 
pomocą wspierających polityk dotyczących 
rynku pracy, takich jak bardziej skuteczne i 
lepiej ukierunkowane systemy pomocy 
społecznej i zasiłków dla bezrobotnych 
powiązane ze środkami aktywizacji 
zawodowej, do wprowadzenia specjalnych 
szkoleń i przekwalifikowania w celu 
podtrzymania zdolności do zatrudnienia 
osób długotrwale bezrobotnych oraz do 
promowania podnoszenia kwalifikacji i 
praktyk zawodowych ze szczególnym 
naciskiem na młode osoby bezrobotne i 
pracowników o niskich kwalifikacjach;

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia kroków w celu stworzenia 
warunków sprzyjających zatrudnieniu za 
pomocą wspierających polityk dotyczących 
rynku pracy, takich jak bardziej skuteczne 
i lepiej ukierunkowane systemy pomocy 
społecznej i zasiłków dla bezrobotnych 
powiązane ze środkami aktywizacji 
zawodowej, do wprowadzenia specjalnych 
szkoleń i przekwalifikowania w celu 
podtrzymania zdolności do zatrudnienia 
osób długotrwale bezrobotnych oraz do 
promowania podnoszenia kwalifikacji, 
projektów warsztatowych, szkolenia 
zawodowego i praktyk zawodowych ze 
szczególnym naciskiem na młode osoby 
bezrobotne i pracowników o niskich 
kwalifikacjach;

Or. fi

Poprawka 105
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia kroków w celu stworzenia 
warunków sprzyjających zatrudnieniu za 
pomocą wspierających polityk dotyczących 
rynku pracy, takich jak bardziej skuteczne i 
lepiej ukierunkowane systemy pomocy 
społecznej i zasiłków dla bezrobotnych 
powiązane ze środkami aktywizacji 
zawodowej, do wprowadzenia specjalnych 

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia kroków w celu stworzenia 
warunków sprzyjających zatrudnieniu za 
pomocą wspierających polityk dotyczących 
rynku pracy, takich jak bardziej skuteczne i 
lepiej ukierunkowane systemy pomocy 
społecznej i zasiłków dla bezrobotnych 
powiązane głównie ze środkami 
aktywizacji zawodowej, do wprowadzenia 
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szkoleń i przekwalifikowania w celu 
podtrzymania zdolności do zatrudnienia 
osób długotrwale bezrobotnych oraz do 
promowania podnoszenia kwalifikacji i 
praktyk zawodowych ze szczególnym 
naciskiem na młode osoby bezrobotne i 
pracowników o niskich kwalifikacjach;

specjalnych szkoleń i przekwalifikowania 
w celu podtrzymania zdolności do 
zatrudnienia osób długotrwale 
bezrobotnych oraz do promowania 
podnoszenia kwalifikacji i praktyk 
zawodowych ze szczególnym naciskiem na 
młode osoby bezrobotne i pracowników o 
niskich kwalifikacjach;

Or. en

Poprawka 106
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych 
osób i poprawę ich dostępu do rynku pracy 
poprzez zapewnienie szkoleń i programów
staży dla młodzieży, promowanie 
przedsiębiorczości i tworzenie zachęt do 
zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców, zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy oraz 
promowanie mobilności europejskiej i 
regionalnej;

7. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania współpracy pomiędzy szkołami 
a ośrodkami doskonalenia zawodowego i 
lokalnymi lub regionalnymi 
przedsiębiorstwami, aby udzielić młodym 
ludziom skuteczniejszej pomocy w 
zakresie orientacji zawodowej i w ten 
sposób zapewnić im lepszy dostęp do 
rynku pracy, umożliwić im udział 
w szkoleniach i programach płatnych
staży oraz promować przedsiębiorczość
i tworzyć zachęty dla pracodawców do 
zorganizowania opieki ze strony starszych 
pracowników w celu zatrudnienia 
młodych ludzi i wyszkolenia ich 
w przedsiębiorstwie oraz zapewnienia w 
ten sposób lepszego przejścia od nauki do 
pracy, a także w celu promowania
mobilności europejskiej i regionalnej;

Or. fr

Poprawka 107
Emilie Turunen
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych 
osób i poprawę ich dostępu do rynku pracy 
poprzez zapewnienie szkoleń i programów 
staży dla młodzieży, promowanie 
przedsiębiorczości i tworzenie zachęt do 
zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców, zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy oraz 
promowanie mobilności europejskiej i 
regionalnej;

7. domaga się, aby bezrobocie wśród ludzi 
młodych było najważniejszym elementem 
paktu na rzecz inwestycji społecznych; 
zachęca państwa członkowskie do 
opracowania ambitnych strategii 
mających na celu niedopuszczenie do 
tego, by obecne pokolenie zostało 
pokoleniem straconym poprzez 
intensywne inwestycje w młode osoby i 
poprawę ich dostępu do rynku pracy 
poprzez zapewnienie szkoleń i wysokiej 
jakości programów staży dla młodzieży, 
promowanie przedsiębiorczości i tworzenie 
zachęt do zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców, zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy oraz 
promowanie mobilności europejskiej i 
regionalnej;

Or. en

Poprawka 108
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych osób 
i poprawę ich dostępu do rynku pracy 
poprzez zapewnienie szkoleń i programów 
staży dla młodzieży, promowanie 
przedsiębiorczości i tworzenie zachęt do 
zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców, zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy oraz 
promowanie mobilności europejskiej i 
regionalnej;

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych osób 
i poprawę ich dostępu do rynku pracy 
poprzez zapewnienie szkoleń i programów 
staży dla młodzieży, promowanie 
przedsiębiorczości i tworzenie zachęt do 
zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców, zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy oraz 
promowanie mobilności europejskiej 
i regionalnej; zaleca państwom 
członkowskim włączenie do ich krajowych 
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planów działania europejskich gwarancji 
dla młodzieży jako głównej osi strategii 
politycznych na rzecz zwalczania 
bezrobocia wśród ludzi młodych;

Or. el

Poprawka 109
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych osób
i poprawę ich dostępu do rynku pracy 
poprzez zapewnienie szkoleń i programów 
staży dla młodzieży, promowanie 
przedsiębiorczości i tworzenie zachęt do 
zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców, zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy oraz 
promowanie mobilności europejskiej i 
regionalnej;

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania w młodych ludzi i poprawę 
ich dostępu do rynku pracy poprzez 
stworzenie systemów kształcenia 
zawodowego we współpracy z prywatnymi 
przedsiębiorstwami (systemów 
podwójnego kształcenia), poprzez 
oferowanie szkoleń i programów staży dla 
młodzieży, promowanie przedsiębiorczości 
i tworzenie zachęt do zatrudniania 
absolwentów przez pracodawców, 
zapewnienie lepszego przejścia od nauki 
do pracy oraz promowanie mobilności 
europejskiej i regionalnej;

Or. en

Poprawka 110
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych osób 
i poprawę ich dostępu do rynku pracy 
poprzez zapewnienie szkoleń i programów 

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych osób 
i poprawę ich dostępu do rynku pracy 
poprzez zapewnienie szkoleń i programów 
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staży dla młodzieży, promowanie 
przedsiębiorczości i tworzenie zachęt do 
zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców, zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy oraz
promowanie mobilności europejskiej i 
regionalnej;

staży dla młodzieży, promowanie 
przedsiębiorczości i gwarancji dla 
młodzieży, poprzez tworzenie zachęt do 
zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców, zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy, promowanie 
mobilności europejskiej i regionalnej oraz 
poprzez podkreślanie znaczenia edukacji i 
kształcenia zawodowego;

Or. en

Poprawka 111
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych osób 
i poprawę ich dostępu do rynku pracy 
poprzez zapewnienie szkoleń i programów 
staży dla młodzieży, promowanie 
przedsiębiorczości i tworzenie zachęt do 
zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców, zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy oraz 
promowanie mobilności europejskiej i 
regionalnej;

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych osób 
i poprawę ich dostępu do rynku pracy,
zagwarantowania szkoleń i zatrudnienia
młodym ludziom w całej Europie, 
promowanie przedsiębiorczości, tworzenie 
zachęt do zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców i zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy;

Or. de

Poprawka 112
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych osób 
i poprawę ich dostępu do rynku pracy 
poprzez zapewnienie szkoleń i programów 
staży dla młodzieży, promowanie 
przedsiębiorczości i tworzenie zachęt do 
zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców, zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy oraz 
promowanie mobilności europejskiej i 
regionalnej;

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych osób 
i poprawę ich dostępu do rynku pracy, w 
równym stopniu dla młodych kobiet i 
mężczyzn, poprzez zapewnienie szkoleń i 
programów staży dla młodzieży, 
promowanie przedsiębiorczości i tworzenie 
zachęt do zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców, zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy oraz 
promowanie mobilności europejskiej i 
regionalnej;

Or. en

Poprawka 113
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych osób 
i poprawę ich dostępu do rynku pracy 
poprzez zapewnienie szkoleń i programów 
staży dla młodzieży, promowanie 
przedsiębiorczości i tworzenie zachęt do 
zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców, zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy oraz 
promowanie mobilności europejskiej i 
regionalnej;

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych osób 
i poprawę ich dostępu do rynku pracy 
poprzez zapewnienie szkoleń i programów 
staży dla młodzieży, promowanie 
przedsiębiorczości i tworzenie zachęt do 
zatrudniania absolwentów i młodych ludzi 
bez kwalifikacji przez pracodawców, 
zapewnienie lepszego przejścia od nauki 
do pracy oraz promowanie mobilności 
europejskiej i regionalnej;

Or. de

Poprawka 114
Sari Essayah
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
inwestowania we wspieranie młodych osób 
i poprawę ich dostępu do rynku pracy 
poprzez zapewnienie szkoleń i programów 
staży dla młodzieży, promowanie 
przedsiębiorczości i tworzenie zachęt do 
zatrudniania absolwentów przez 
pracodawców, zapewnienie lepszego 
przejścia od nauki do pracy oraz 
promowanie mobilności europejskiej i 
regionalnej;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fi

Poprawka 115
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji na rzecz promowania gwarancji 
dla młodzieży, dzięki której młodzi ludzie 
otrzymują godziwą pracę, kształcą się lub 
uczestniczą w (ponownym) szkoleniu w 
ciągu czterech miesięcy od utraty pracy; 
wzywa państwa członkowskie do jak 
najszybszego wprowadzenia takich 
gwarancji dla młodzieży;

Or. en

Poprawka 116
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla również odpowiedzialność 
osobistą; poszczególne jednostki również 
powinny myśleć o tym, co mogą zrobić, 
aby odnieść korzyści z wojny o talent;

Or. en

Poprawka 117
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia wszelkich możliwych środków 
w celu poprawy systemów kształcenia na 
wszystkich poziomach poprzez: położenie 
silnego nacisku na strategię rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie; zapobieganie 
zjawisku przedwczesnego kończenia nauki; 
poprawę kształcenia na poziomie średnim 
oraz wprowadzenie poradnictwa i 
doradztwa, zapewnienie lepszych 
warunków umożliwiających studentom 
rozpoczęcie kształcenia na poziomie 
wyższym lub uzyskanie dostępu do rynku 
pracy; opracowanie instrumentów 
mających na celu lepsze przewidywanie 
przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności oraz współpracę między 
instytucjami oświatowymi, 
przedsiębiorstwami i służbami 
zatrudnienia; poprawę uznawania 
kwalifikacji zawodowych oraz 
opracowanie krajowych ram umiejętności;

8. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia wszelkich możliwych środków 
w celu poprawy systemów kształcenia na 
wszystkich poziomach poprzez: położenie 
silnego nacisku na strategię rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie; zapobieganie 
zjawisku przedwczesnego kończenia nauki; 
poprawę kształcenia na poziomie średnim 
oraz wprowadzenie poradnictwa i 
doradztwa, zapewnienie lepszych 
warunków umożliwiających studentom 
rozpoczęcie kształcenia na poziomie 
wyższym lub uzyskanie dostępu do rynku 
pracy; opracowanie instrumentów 
mających na celu lepsze przewidywanie 
przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności (np. w sektorze opieki, służby 
zdrowia i środowiska) oraz współpracę 
między instytucjami oświatowymi, 
przedsiębiorstwami i służbami 
zatrudnienia; umożliwienie w przyszłości 
stworzenia systemu ukierunkowanego na 
praktyczne kształcenie, wzorowanego na 
kształceniu zawodowym w Austrii, 
Niemczech i Danii; poprawę uznawania 
kwalifikacji zawodowych oraz 
opracowanie krajowych ram umiejętności;
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Or. de

Poprawka 118
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia wszelkich możliwych środków 
w celu poprawy systemów kształcenia na 
wszystkich poziomach poprzez: położenie 
silnego nacisku na strategię rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie; zapobieganie 
zjawisku przedwczesnego kończenia nauki; 
poprawę kształcenia na poziomie średnim 
oraz wprowadzenie poradnictwa i 
doradztwa, zapewnienie lepszych 
warunków umożliwiających studentom 
rozpoczęcie kształcenia na poziomie 
wyższym lub uzyskanie dostępu do rynku 
pracy; opracowanie instrumentów 
mających na celu lepsze przewidywanie 
przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności oraz współpracę między 
instytucjami oświatowymi, 
przedsiębiorstwami i służbami 
zatrudnienia; poprawę uznawania 
kwalifikacji zawodowych oraz 
opracowanie krajowych ram umiejętności;

8. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia wszelkich możliwych środków 
w celu poprawy systemów kształcenia na 
wszystkich poziomach poprzez: położenie 
silnego nacisku na strategię rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie; stworzenie w 
szkole atmosfery sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, zapobieganie zjawisku 
przedwczesnego kończenia nauki; poprawę 
kształcenia na poziomie średnim oraz 
wprowadzenie poradnictwa i doradztwa, 
zapewnienie lepszych warunków 
umożliwiających studentom rozpoczęcie 
kształcenia na poziomie wyższym lub 
uzyskanie dostępu do rynku pracy; 
opracowanie instrumentów mających na 
celu lepsze przewidywanie przyszłego 
zapotrzebowania na umiejętności oraz 
współpracę między instytucjami 
oświatowymi, przedsiębiorstwami i 
służbami zatrudnienia; poprawę uznawania 
kwalifikacji zawodowych oraz 
opracowanie krajowych ram umiejętności;

Or. en

Poprawka 119
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia wszelkich możliwych środków 
w celu poprawy systemów kształcenia na 
wszystkich poziomach poprzez: położenie 
silnego nacisku na strategię rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie; zapobieganie 
zjawisku przedwczesnego kończenia nauki; 
poprawę kształcenia na poziomie średnim 
oraz wprowadzenie poradnictwa i 
doradztwa, zapewnienie lepszych 
warunków umożliwiających studentom
rozpoczęcie kształcenia na poziomie 
wyższym lub uzyskanie dostępu do rynku 
pracy; opracowanie instrumentów 
mających na celu lepsze przewidywanie 
przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności oraz współpracę między 
instytucjami oświatowymi, 
przedsiębiorstwami i służbami 
zatrudnienia; poprawę uznawania 
kwalifikacji zawodowych oraz 
opracowanie krajowych ram umiejętności;

8. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia wszelkich możliwych środków 
w celu poprawy systemów kształcenia na 
wszystkich poziomach poprzez: położenie 
silnego nacisku na strategię rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie; poprzez
zapobieganie zjawisku przedwczesnego 
kończenia nauki; poprzez poprawę 
kształcenia na poziomie średnim oraz 
wprowadzenie poradnictwa i doradztwa, 
poprzez zapewnienie lepszych warunków 
umożliwiających młodym ludziom
rozpoczęcie kształcenia na poziomie 
wyższym lub uzyskanie dostępu do rynku 
pracy; poprzez opracowanie instrumentów 
mających na celu lepsze przewidywanie 
przyszłego zapotrzebowania na 
umiejętności oraz współpracę między 
instytucjami oświatowymi, 
przedsiębiorstwami i służbami 
zatrudnienia; poprzez poprawę uznawania 
kwalifikacji zawodowych oraz poprzez
opracowanie krajowych ram umiejętności;

Or. en

Poprawka 120
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do zagwarantowania 
wszechstronnego stosowania zasad 
flexicurity i rozwiązania problemu 
segmentacji rynku pracy poprzez 
zapewnienie zarówno odpowiedniej 
ochrony socjalnej osobom w okresach 
transformacji lub zatrudnionym na umowy 
na czas określony albo pracującym w 
niepełnym wymiarze godzin, jak i dostępu 

9. wzywa Komisję do zagwarantowania 
wszechstronnego stosowania zasad 
flexicurity i rozwiązania problemu 
segmentacji rynku pracy poprzez 
zapewnienie zarówno odpowiedniej 
ochrony socjalnej osobom w okresach 
transformacji lub zatrudnionym na umowy 
na czas określony albo pracującym w 
niepełnym wymiarze godzin, jak i dostępu 
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do szkolenia, możliwości rozwoju kariery i 
pracy w pełnym wymiarze godzin; zachęca 
państwa członkowskie do inwestowania w 
usługi, takie jak opieka nad dziećmi lub 
całodzienne szkoły, które pomagają 
promować równouprawnienie płci, 
sprzyjają lepszej równowadze życia 
zawodowego i zachęcają rodziców 
nieaktywnych zawodowo i samotnych 
rodziców do pracy;

do szkolenia, możliwości rozwoju kariery i 
pracy w pełnym wymiarze godzin;

Or. en

Poprawka 121
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do zagwarantowania 
wszechstronnego stosowania zasad 
flexicurity i rozwiązania problemu 
segmentacji rynku pracy poprzez 
zapewnienie zarówno odpowiedniej 
ochrony socjalnej osobom w okresach 
transformacji lub zatrudnionym na umowy 
na czas określony albo pracującym w 
niepełnym wymiarze godzin, jak i dostępu 
do szkolenia, możliwości rozwoju kariery i 
pracy w pełnym wymiarze godzin; zachęca 
państwa członkowskie do inwestowania w 
usługi, takie jak opieka nad dziećmi lub 
całodzienne szkoły, które pomagają 
promować równouprawnienie płci, 
sprzyjają lepszej równowadze życia 
zawodowego i zachęcają rodziców 
nieaktywnych zawodowo i samotnych 
rodziców do pracy;

9. wzywa Komisję do rozwiązania 
problemu segmentacji rynku pracy poprzez 
zapewnienie zarówno odpowiedniej 
ochrony socjalnej osobom w okresach 
transformacji lub zatrudnionym na umowy 
na czas określony albo pracującym w 
niepełnym wymiarze godzin, jak i dostępu 
do szkolenia, możliwości rozwoju kariery i 
pracy w pełnym wymiarze godzin; zachęca 
państwa członkowskie do inwestowania w 
usługi, takie jak opieka nad dziećmi lub 
całodzienne szkoły, które pomagają 
promować równouprawnienie płci, 
sprzyjają lepszej równowadze życia 
zawodowego i zachęcają rodziców 
nieaktywnych zawodowo i samotnych 
rodziców do pracy;

Or. de
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Poprawka 122
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do zagwarantowania 
wszechstronnego stosowania zasad 
flexicurity i rozwiązania problemu 
segmentacji rynku pracy poprzez 
zapewnienie zarówno odpowiedniej 
ochrony socjalnej osobom w okresach 
transformacji lub zatrudnionym na umowy 
na czas określony albo pracującym w 
niepełnym wymiarze godzin, jak i dostępu 
do szkolenia, możliwości rozwoju kariery i 
pracy w pełnym wymiarze godzin; zachęca 
państwa członkowskie do inwestowania w 
usługi, takie jak opieka nad dziećmi lub 
całodzienne szkoły, które pomagają 
promować równouprawnienie płci, 
sprzyjają lepszej równowadze życia 
zawodowego i zachęcają rodziców 
nieaktywnych zawodowo i samotnych 
rodziców do pracy;

9. wzywa Komisję do rozwiązania 
problemu segmentacji rynku pracy poprzez 
zapewnienie zarówno odpowiedniej 
ochrony socjalnej osobom w okresach 
transformacji lub zatrudnionym na umowy 
na czas określony albo pracującym w 
niepełnym wymiarze godzin, jak i dostępu 
do szkolenia, możliwości rozwoju kariery i 
pracy w pełnym wymiarze godzin; zachęca 
państwa członkowskie do inwestowania w 
usługi, takie jak opieka nad dziećmi lub 
całodzienne szkoły, które pomagają 
promować równouprawnienie płci, 
sprzyjają lepszej równowadze życia 
zawodowego i zachęcają rodziców 
nieaktywnych zawodowo i samotnych 
rodziców do pracy;

Or. de

Poprawka 123
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do zagwarantowania 
wszechstronnego stosowania zasad 
flexicurity i rozwiązania problemu 
segmentacji rynku pracy poprzez 
zapewnienie zarówno odpowiedniej 
ochrony socjalnej osobom w okresach 
transformacji lub zatrudnionym na umowy 
na czas określony albo pracującym w 

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie
do zagwarantowania właściwej równowagi 
pomiędzy bezpieczeństwem a 
elastycznością na rynku pracy oraz do
rozwiązania problemu segmentacji rynku 
pracy poprzez zapewnienie zarówno 
odpowiedniej ochrony socjalnej osobom w 
okresach transformacji lub zatrudnionym 
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niepełnym wymiarze godzin, jak i dostępu 
do szkolenia, możliwości rozwoju kariery i 
pracy w pełnym wymiarze godzin; zachęca 
państwa członkowskie do inwestowania w 
usługi, takie jak opieka nad dziećmi lub 
całodzienne szkoły, które pomagają 
promować równouprawnienie płci, 
sprzyjają lepszej równowadze życia 
zawodowego i zachęcają rodziców 
nieaktywnych zawodowo i samotnych
rodziców do pracy;

na umowy na czas określony albo 
pracującym w niepełnym wymiarze 
godzin, jak i dostępu do szkolenia, 
możliwości rozwoju kariery i pracy w 
pełnym wymiarze godzin; zachęca państwa 
członkowskie do inwestowania w usługi, 
takie jak całodzienna opieka nad dziećmi 
lub całodzienne szkoły, które pomagają 
promować równouprawnienie płci, 
sprzyjają lepszej równowadze życia 
zawodowego i stwarzają ramy 
umożliwiające rodzicom wejście lub 
powrót na rynek pracy, jeśli tego chcą;

Or. en

Poprawka 124
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do zagwarantowania 
wszechstronnego stosowania zasad 
flexicurity i rozwiązania problemu 
segmentacji rynku pracy poprzez 
zapewnienie zarówno odpowiedniej 
ochrony socjalnej osobom w okresach 
transformacji lub zatrudnionym na umowy 
na czas określony albo pracującym w 
niepełnym wymiarze godzin, jak i dostępu 
do szkolenia, możliwości rozwoju kariery i 
pracy w pełnym wymiarze godzin; zachęca 
państwa członkowskie do inwestowania w 
usługi, takie jak opieka nad dziećmi lub 
całodzienne szkoły, które pomagają 
promować równouprawnienie płci, 
sprzyjają lepszej równowadze życia 
zawodowego i zachęcają rodziców 
nieaktywnych zawodowo i samotnych 
rodziców do pracy;

9. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania wszechstronnego 
stosowania zasad flexicurity i rozwiązania 
problemu segmentacji rynku pracy poprzez 
zapewnienie zarówno odpowiedniej 
ochrony socjalnej osobom w okresach 
transformacji lub zatrudnionym na umowy 
na czas określony albo pracującym w 
niepełnym wymiarze godzin, jak i dostępu 
do szkolenia, możliwości rozwoju kariery i 
pracy w pełnym wymiarze godzin; zachęca 
państwa członkowskie do inwestowania 
w usługi, takie jak opieka nad dziećmi lub 
całodzienne szkoły, a także domy opieki 
nad emerytami, które pomagają promować 
równouprawnienie płci, sprzyjają 
dobrobytowi rodzin i osób wymagających 
opieki oraz lepszej równowadze życia 
zawodowego, a ponadto zachęcają 
rodziców nieaktywnych zawodowo i 
samotnych rodziców do pracy;
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Or. fi

Poprawka 125
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do zagwarantowania 
wszechstronnego stosowania zasad 
flexicurity i rozwiązania problemu 
segmentacji rynku pracy poprzez 
zapewnienie zarówno odpowiedniej 
ochrony socjalnej osobom w okresach 
transformacji lub zatrudnionym na umowy 
na czas określony albo pracującym w 
niepełnym wymiarze godzin, jak i dostępu 
do szkolenia, możliwości rozwoju kariery i 
pracy w pełnym wymiarze godzin; zachęca 
państwa członkowskie do inwestowania w 
usługi, takie jak opieka nad dziećmi lub 
całodzienne szkoły, które pomagają 
promować równouprawnienie płci, 
sprzyjają lepszej równowadze życia 
zawodowego i zachęcają rodziców 
nieaktywnych zawodowo i samotnych 
rodziców do pracy;

9. wzywa Komisję do zagwarantowania 
wszechstronnego stosowania zasad 
flexicurity i rozwiązania problemu 
segmentacji rynku pracy poprzez 
zapewnienie zarówno odpowiedniej 
ochrony socjalnej osobom w okresach 
transformacji lub zatrudnionym na umowy 
na czas określony albo pracującym w 
niepełnym wymiarze godzin, jak i dostępu 
do szkolenia, możliwości rozwoju kariery i 
pracy w pełnym wymiarze godzin; zachęca 
państwa członkowskie do inwestowania w 
usługi, takie jak wysokiej jakości opieka 
nad dziećmi w przystępnej cenie lub 
całodzienne szkoły, które pomagają 
promować równouprawnienie płci, 
sprzyjają lepszej równowadze życia 
zawodowego i zachęcają rodziców 
nieaktywnych zawodowo i samotnych 
rodziców do pracy;

Or. en

Poprawka 126
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zachęca państwa członkowskie do 
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inwestowania w usługi takie jak opieka na 
dziećmi, całodzienne szkoły i ośrodki 
opieki nad osobami starszymi, które 
pomagają w promowaniu równości płci, 
sprzyjają większej równowadze życia 
zawodowego i ułatwiają wszystkim 
rodzicom ugruntowanie ich pozycji na 
oficjalnym rynku pracy;

Or. en

Poprawka 127
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do tego, by stosując się do 
rozporządzenia 883/2004 i art. 153 TFUE, 
przeprowadziły badania uwzględniające 
koncepcję 28. systemu zabezpieczenia 
społecznego, aby zapewnić odpowiednią 
ochronę socjalną pracowników 
mobilnych, wesprzeć wspólny europejski 
rynek pracy oraz zachęcić MŚP do 
długoterminowych inwestycji w UE 
tworzących atrakcyjne miejsca pracy dla 
potencjalnych pracowników mobilnych;

Or. en

Poprawka 128
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu 

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu zapewnienia 
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podwyższenia ustawowego wieku 
emerytalnego i ograniczenia możliwości 
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę oraz do połączenia ich z ciągłą 
poprawą warunków pracy i realizacją 
programów uczenia się przez całe życie 
umożliwiających wydłużenie kariery 
zawodowej;

zatrudnienia większej liczbie ludzi we 
wszystkich grupach wiekowych oraz do 
tego, by podczas ustalania rzeczywistego 
wieku przejścia na emeryturę oprócz 
warunków demograficznych uwzględniły 
również wskaźnik zatrudnienia, poziom 
bezrobocia, liczbę osób 
niepełnosprawnych oraz liczbę 
zachorowań i liczbę osób przechodzących 
na wcześniejszą emeryturę i na tej 
podstawie zestawiły liczbę emerytów i 
bezrobotnych z liczbą osób czynnych 
zawodowo; zachęca ponadto do połączenia 
ich z ciągłą poprawą warunków pracy i 
realizacją programów uczenia się przez 
całe życie;

Or. de

Poprawka 129
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu
podwyższenia ustawowego wieku 
emerytalnego i ograniczenia możliwości 
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę oraz do połączenia ich z ciągłą 
poprawą warunków pracy i realizacją 
programów uczenia się przez całe życie 
umożliwiających wydłużenie kariery 
zawodowej;

10. zachęca państwa członkowskie do 
przygotowania reform zmierzających do 
utworzenia integracyjnych, trwałych i 
stabilnych finansowo systemów 
emerytalnych; przyznaje, że reformy są 
konieczne do utrzymania odpowiedniej 
liczebności siły roboczej i zwraca uwagę, 
że wiele państw członkowskich
podwyższyło już ustawowy wiek 
emerytalny i ograniczyło możliwości 
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę; pilnie wzywa państwa 
członkowskie do połączenia reform z 
ciągłą poprawą warunków pracy i 
realizacją programów uczenia się przez 
całe życie umożliwiających wydłużenie 
kariery zawodowej, aby zapobiec 
dyskryminacji ze względu na wiek;



PE489.506v01-00 66/79 AM\902065PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 130
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu 
podwyższenia ustawowego wieku 
emerytalnego i ograniczenia możliwości 
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę oraz do połączenia ich z ciągłą 
poprawą warunków pracy i realizacją 
programów uczenia się przez całe życie 
umożliwiających wydłużenie kariery 
zawodowej;

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu obniżenia 
wskaźnika zależności ekonomicznej, co 
okazuje się znacznie skuteczniejsze niż 
podwyższanie ustawowego wieku 
emerytalnego i ograniczenia możliwości 
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę oraz do połączenia ich z ciągłą 
poprawą warunków pracy i realizacją 
programów uczenia się przez całe życie 
umożliwiających wydłużenie kariery 
zawodowej i zachowanie lepszego stanu 
zdrowia;

Or. en

Poprawka 131
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu 
podwyższenia ustawowego wieku 
emerytalnego i ograniczenia możliwości 
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę oraz do połączenia ich z ciągłą 
poprawą warunków pracy i realizacją 
programów uczenia się przez całe życie 
umożliwiających wydłużenie kariery 
zawodowej;

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu zapewnienia 
adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych 
emerytur oraz do połączenia ich z ciągłą 
poprawą warunków pracy i realizacją 
programów uczenia się przez całe życie 
umożliwiających wydłużenie kariery 
zawodowej;
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Or. de

Poprawka 132
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu 
podwyższenia ustawowego wieku 
emerytalnego i ograniczenia możliwości 
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę oraz do połączenia ich z ciągłą
poprawą warunków pracy i realizacją
programów uczenia się przez całe życie 
umożliwiających wydłużenie kariery 
zawodowej;

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu poprawy
warunków pracy i realizacji programów 
uczenia się przez całe życie, co umożliwi 
dostosowanie aktywności zawodowej do 
obecnych wymogów, a tym samym 
pokrycie zapotrzebowania w sektorach, 
w których występuje niedobór siły 
roboczej;

Or. fr

Poprawka 133
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu 
podwyższenia ustawowego wieku 
emerytalnego i ograniczenia możliwości 
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę oraz do połączenia ich z ciągłą 
poprawą warunków pracy i realizacją 
programów uczenia się przez całe życie 
umożliwiających wydłużenie kariery 
zawodowej;

10. zachęca państwa członkowskie, które 
jeszcze tego nie zrobiły, do wprowadzenia 
reform w celu zwiększenia stabilności ich 
systemów emerytalnych, podwyższenia 
ustawowego wieku emerytalnego i 
ograniczenia możliwości wcześniejszego 
przechodzenia na emeryturę oraz do 
połączenia ich z ciągłą poprawą warunków 
pracy i realizacją programów uczenia się 
przez całe życie umożliwiających 
wydłużenie kariery zawodowej;

Or. en
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Poprawka 134
Riikka Manner, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu 
podwyższenia ustawowego wieku 
emerytalnego i ograniczenia możliwości 
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę oraz do połączenia ich z ciągłą 
poprawą warunków pracy i realizacją 
programów uczenia się przez całe życie 
umożliwiających wydłużenie kariery 
zawodowej;

10. wzywa państwa członkowskie, które 
podwyższyły ustawowy wiek emerytalny
lub planują go podwyższyć, do zachęcania 
starszych ludzi do wykonywania pracy za 
pomocą stosownych środków oraz do 
połączenia tego z ciągłą poprawą 
warunków pracy i realizacją programów 
uczenia się przez całe życie 
umożliwiających wydłużenie kariery 
zawodowej;

Or. en

Poprawka 135
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu 
podwyższenia ustawowego wieku 
emerytalnego i ograniczenia możliwości
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę oraz do połączenia ich z ciągłą 
poprawą warunków pracy i realizacją 
programów uczenia się przez całe życie 
umożliwiających wydłużenie kariery 
zawodowej;

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu dopasowania
ustawowego wieku emerytalnego i 
przepisów dotyczących wcześniejszego 
przechodzenia na emeryturę do 
współczynnika obciążenia ekonomicznego 
i wymogów dotyczących równowagi 
finansów publicznych oraz do połączenia 
ich z ciągłą poprawą warunków pracy i 
realizacją programów uczenia się przez 
całe życie umożliwiających wydłużenie 
kariery zawodowej;

Or. fi
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Poprawka 136
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu 
podwyższenia ustawowego wieku 
emerytalnego i ograniczenia możliwości 
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę oraz do połączenia ich z ciągłą 
poprawą warunków pracy i realizacją 
programów uczenia się przez całe życie 
umożliwiających wydłużenie kariery 
zawodowej;

10. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia reform w celu 
dostosowania ustawowego wieku 
emerytalnego do rosnącej długości życia 
kobiet i mężczyzn i ograniczenia 
możliwości wcześniejszego przechodzenia 
na emeryturę oraz do połączenia ich z 
ciągłą poprawą warunków pracy i 
realizacją programów uczenia się przez 
całe życie umożliwiających wydłużenie 
kariery zawodowej;

Or. de

Poprawka 137
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Śródtytuł trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Lepsze zarządzanie za pomocą paktu na 
rzecz inwestycji społecznych

skreślony

Or. fi

Poprawka 138
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca państwa członkowskie do 
podjęcia większych wysiłków w celu 
uwzględnienia inwestycji społecznych w 
swoich średnio- i długoterminowych 
celach budżetowych, a także w krajowych 
programach reform; wzywa Radę 
Europejską i Komisję do lepszego 
monitorowania osiągania celów w 
zakresie zatrudnienia i celów społecznych 
określonych w strategii „Europa 2020”;

11. zachęca państwa członkowskie do 
podjęcia większych wysiłków w celu 
uwzględnienia inwestycji społecznych 
w swoich średnio- i długoterminowych 
celach budżetowych, a także w krajowych 
programach reform; wzywa Radę 
Europejską i Komisję do trwałego 
i konsekwentnego dążenia do osiągania 
celów w zakresie zatrudnienia i celów 
społecznych określonych w strategii 
„Europa 2020”;

Or. fi

Poprawka 139
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca państwa członkowskie do 
podjęcia większych wysiłków w celu 
uwzględnienia inwestycji społecznych w 
swoich średnio- i długoterminowych 
celach budżetowych, a także w krajowych 
programach reform; wzywa Radę 
Europejską i Komisję do lepszego 
monitorowania osiągania celów w zakresie 
zatrudnienia i celów społecznych 
określonych w strategii „Europa 2020”;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 140
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę, że w celu zapewnienia 
właściwego osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia i celów społecznych 
opracowany ostatnio system nadzoru 
makroekonomicznego i budżetowego w 
UE trzeba uzupełnić lepszym
monitorowaniem polityki zatrudnienia i 
polityki społecznej; wzywa zatem Komisję 
do rozważenia możliwości opracowania 
tabeli wyników obejmującej wspólne 
wskaźniki inwestycji społecznych 
umożliwiające monitorowanie postępów w 
krajach UE w tym zakresie;

12. zwraca uwagę, że do osiągnięcia celów 
w zakresie zatrudnienia i celów 
społecznych niezbędne jest usprawnienie
monitorowania polityki zatrudnienia 
i polityki społecznej; wzywa zatem 
Komisję do rozważenia możliwości 
opracowania tabeli wyników obejmującej 
wspólne wskaźniki inwestycji społecznych 
umożliwiające monitorowanie postępów 
w krajach UE w tym zakresie;

Or. fi

Poprawka 141
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę, że w celu zapewnienia 
właściwego osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia i celów społecznych 
opracowany ostatnio system nadzoru 
makroekonomicznego i budżetowego w 
UE trzeba uzupełnić lepszym 
monitorowaniem polityki zatrudnienia i 
polityki społecznej; wzywa zatem Komisję 
do rozważenia możliwości opracowania 
tabeli wyników obejmującej wspólne 
wskaźniki inwestycji społecznych 
umożliwiające monitorowanie postępów w 
krajach UE w tym zakresie;

12. zwraca uwagę, że w celu zapewnienia 
właściwego osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia i celów społecznych 
opracowany ostatnio system nadzoru 
makroekonomicznego i budżetowego 
w UE trzeba uzupełnić lepszym 
monitorowaniem polityki zatrudnienia 
i polityki społecznej; wzywa zatem 
Komisję do rozważenia możliwości 
opracowania tabeli wyników obejmującej 
wspólne wskaźniki inwestycji społecznych 
umożliwiające monitorowanie postępów 
w krajach UE w tym zakresie oraz do 
wspierania odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP, poprzez 
stworzenie europejskiego społecznego 
znaku jakości;

Or. fr
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Poprawka 142
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę, że w celu zapewnienia 
właściwego osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia i celów społecznych 
opracowany ostatnio system nadzoru 
makroekonomicznego i budżetowego w 
UE trzeba uzupełnić lepszym 
monitorowaniem polityki zatrudnienia i 
polityki społecznej; wzywa zatem Komisję 
do rozważenia możliwości opracowania 
tabeli wyników obejmującej wspólne 
wskaźniki inwestycji społecznych 
umożliwiające monitorowanie postępów w 
krajach UE w tym zakresie;

12. zwraca uwagę, że w celu zapewnienia 
właściwego osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia i celów społecznych 
opracowany ostatnio system nadzoru 
makroekonomicznego i budżetowego w 
UE trzeba uzupełnić lepszym 
monitorowaniem polityki zatrudnienia i 
polityki społecznej; wzywa zatem Komisję 
do rozważenia możliwości opracowania 
tabeli wyników obejmującej wspólne 
wskaźniki inwestycji społecznych 
umożliwiające monitorowanie postępów w 
państwach członkowskich i na szczeblu 
unijnym w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 143
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę, że w celu zapewnienia 
właściwego osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia i celów społecznych 
opracowany ostatnio system nadzoru 
makroekonomicznego i budżetowego w 
UE trzeba uzupełnić lepszym 
monitorowaniem polityki zatrudnienia i 
polityki społecznej; wzywa zatem Komisję 
do rozważenia możliwości opracowania 
tabeli wyników obejmującej wspólne 
wskaźniki inwestycji społecznych 

12. zwraca uwagę, że w celu zapewnienia 
właściwego osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia i celów społecznych 
opracowany ostatnio system nadzoru 
makroekonomicznego i budżetowego w 
UE można uzupełnić lepszym 
monitorowaniem polityki zatrudnienia i 
polityki społecznej; wzywa zatem Komisję 
do rozważenia możliwości opracowania 
tabeli wyników obejmującej wspólne 
wskaźniki inwestycji społecznych 
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umożliwiające monitorowanie postępów w 
krajach UE w tym zakresie;

umożliwiające monitorowanie postępów w 
krajach UE w tym zakresie;

Or. de

Poprawka 144
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia możliwości przystąpienia do 
„paktu na rzecz inwestycji społecznych”, 
za pomocą którego utworzyłyby 
wzmocniony mechanizm kontroli 
umożliwiający zwiększenie wysiłków na 
rzecz osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia, celów społecznych i celów w 
zakresie kształcenia określonych w 
strategii „Europa 2020”;

13. wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia możliwości przystąpienia do 
„paktu na rzecz inwestycji społecznych”, 
za pomocą którego utworzyłyby 
wzmocniony mechanizm kontroli 
umożliwiający zwiększenie wysiłków na 
rzecz osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia, celów społecznych i celów w 
zakresie kształcenia określonych w 
strategii „Europa 2020”; przedmiotowy 
„pakt na rzecz inwestycji społecznych”, 
tak jak np. pakt euro plus, mógłby 
zawierać listę konkretnych środków w 
formie inwestycji społecznych, które 
państwa członkowskie powinny 
przedsięwziąć w określonym przedziale 
czasowym, aby osiągnąć cele w zakresie 
zatrudnienia, cele społeczne i cele w 
zakresie kształcenia określone w strategii 
„Europa 2020” oraz przywrócić 
zatrudnienie, wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność; zobowiązania te 
powinny podlegać stałemu nadzorowi, w 
którym istotną rolę pełniłaby Komisja 
Europejska i w który zaangażowane 
byłyby wszystkie właściwe struktury Rady;

Or. en

Poprawka 145
Sari Essayah
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13.wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia możliwości przystąpienia do 
„paktu na rzecz inwestycji społecznych”, 
za pomocą którego utworzyłyby 
wzmocniony mechanizm kontroli 
umożliwiający zwiększenie wysiłków na 
rzecz osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia, celów społecznych i celów w 
zakresie kształcenia określonych w 
strategii „Europa 2020”;

13. wzywa państwa członkowskie do
zwiększenia wysiłków na rzecz osiągnięcia 
celów w zakresie zatrudnienia, celów 
społecznych i celów w zakresie kształcenia 
określonych w strategii „Europa 2020” 
poprzez wspieranie działalności 
badawczej, rozwojowej i innowacyjnej 
w tym zakresie oraz wymianę najlepszych 
praktyk;

Or. fi

Poprawka 146
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia możliwości przystąpienia do 
„paktu na rzecz inwestycji społecznych”, 
za pomocą którego utworzyłyby
wzmocniony mechanizm kontroli 
umożliwiający zwiększenie wysiłków na 
rzecz osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia, celów społecznych i celów w 
zakresie kształcenia określonych w 
strategii „Europa 2020”;

13. wzywa Radę Europejską do 
przystąpienia do „paktu na rzecz inwestycji 
społecznych” przed końcem 2012 r., za 
pomocą którego określiłaby cele i strategie 
w zakresie inwestycji społecznych 
powiązane z roczną analizą wzrostu 
gospodarczego z uwzględnieniem 
mechanizmów oceny zawartych w 
krajowych programach reform; powstałby 
dzięki temu wzmocniony mechanizm 
kontroli umożliwiający zwiększenie 
wysiłków na rzecz osiągnięcia celów w 
zakresie zatrudnienia, celów społecznych i 
celów w zakresie kształcenia określonych 
w strategii „Europa 2020”;

Or. en
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Poprawka 147
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia możliwości przystąpienia do
„paktu na rzecz inwestycji społecznych”,
za pomocą którego utworzyłyby
wzmocniony mechanizm kontroli 
umożliwiający zwiększenie wysiłków na 
rzecz osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia, celów społecznych i celów w 
zakresie kształcenia określonych w 
strategii „Europa 2020”;

13. wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia możliwości podpisania w 
ramach europejskiego semestru w 2013 r. 
„paktu na rzecz inwestycji społecznych”, w 
którym wyznaczono by wiążące cele 
inwestycyjne i na podstawie którego 
stworzono by wzmocniony mechanizm 
kontroli umożliwiający zwiększenie 
wysiłków na rzecz osiągnięcia celów w 
zakresie zatrudnienia, celów społecznych i 
celów w zakresie kształcenia określonych 
w strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 148
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. jest przekonany, że europejski pakt 
na rzecz inwestycji społecznych mógłby 
być istotnym elementem zmiany 
jednostronnego podejścia opartego na 
oszczędnościach na bardziej 
zrównoważone oraz nowym bodźcem do 
wydobycia Europy z kryzysu, gdyby 
zawierał konkretne zobowiązania na 
szczeblu krajowym i europejskim do 
pobudzania wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia w kluczowych sektorach, 
takich jak efektywne gospodarowanie i 
zarządzanie zasobami, odnawialne źródła 
energii, efektywność energetyczna lub 
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recykling/ponowne wykorzystywanie;

Or. en

Poprawka 149
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do podjęcia wszelkich 
możliwych środków, aby zachęcić państwa 
członkowskie do podpisania „paktu na 
rzecz inwestycji społecznych” oraz do 
wprowadzenia oceny osiągnięcia celów 
społecznych i celów w zakresie kształcenia 
do semestru europejskiego w roku 2013;

skreślony

Or. fi

Poprawka 150
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do podjęcia wszelkich 
możliwych środków, aby zachęcić państwa 
członkowskie do podpisania „paktu na 
rzecz inwestycji społecznych” oraz do 
wprowadzenia oceny osiągnięcia celów 
społecznych i celów w zakresie kształcenia 
do semestru europejskiego w roku 2013;

skreślony

Or. en

Poprawka 151
Milan Cabrnoch
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do podjęcia wszelkich 
możliwych środków, aby zachęcić państwa 
członkowskie do podpisania „paktu na 
rzecz inwestycji społecznych” oraz do 
wprowadzenia oceny osiągnięcia celów 
społecznych i celów w zakresie kształcenia 
do semestru europejskiego w roku 2013;

14. wzywa Komisję do podjęcia wszelkich 
możliwych środków, aby zachęcić państwa 
członkowskie do podpisania „paktu na 
rzecz inwestycji społecznych” i udzielić im 
niezbędnej pomocy, oraz do wprowadzenia 
oceny osiągnięcia celów społecznych i 
celów w zakresie kształcenia do semestru 
europejskiego w roku 2013;

Or. en

Poprawka 152
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby omawiane obecnie 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-
2020 zawierały stosowne środki budżetowe 
niezbędne do dokonania inwestycji 
społecznych w Europie oraz aby dostępne 
fundusze mogły zostać wykorzystane w 
sposób racjonalny i efektywny, a także aby 
fundusze strukturalne, zwłaszcza 
Europejski Fundusz Społeczny, wspierały 
inwestycje społeczne, przy zapewnieniu 
odzwierciedlenia konkretnych potrzeb 
różnych państw członkowskich w jego 
priorytetach; wzywa Komisję do tego, by –
jeżeli uzna to za stosowane – udostępniła 
państwom członkowskim inne ewentualne 
źródła finansowania do celów inwestycji 
społecznych;

15. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby fundusze strukturalne, 
zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny, 
wspierały inwestycje społeczne, przy 
zapewnieniu odzwierciedlenia konkretnych 
potrzeb różnych państw członkowskich 
w jego priorytetach; 

Or. fi
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Poprawka 153
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby omawiane obecnie 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–
2020 zawierały stosowne środki budżetowe 
niezbędne do dokonania inwestycji 
społecznych w Europie oraz aby dostępne 
fundusze mogły zostać wykorzystane w 
sposób racjonalny i efektywny, a także aby 
fundusze strukturalne, zwłaszcza 
Europejski Fundusz Społeczny, wspierały 
inwestycje społeczne, przy zapewnieniu 
odzwierciedlenia konkretnych potrzeb 
różnych państw członkowskich w jego 
priorytetach; wzywa Komisję do tego, by –
jeżeli uzna to za stosowane – udostępniła 
państwom członkowskim inne ewentualne 
źródła finansowania do celów inwestycji 
społecznych;

15. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby omawiane obecnie 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–
2020 zawierały stosowne środki budżetowe 
niezbędne do dokonania inwestycji 
społecznych w Europie oraz aby dostępne 
fundusze mogły zostać wykorzystane w 
sposób racjonalny i efektywny, a także aby 
fundusze strukturalne, zwłaszcza 
Europejski Fundusz Społeczny, wspierały 
inwestycje społeczne, przy zapewnieniu 
odzwierciedlenia konkretnych potrzeb 
różnych państw członkowskich w jego 
priorytetach; wzywa Komisję do tego, by –
jeżeli uzna to za stosowane – udostępniła 
państwom członkowskim inne ewentualne 
źródła finansowania do celów inwestycji 
społecznych i ewentualnie do 
przeznaczenia w ramach Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
środków na rzecz stworzenia miejsc pracy, 
a zwłaszcza na rzecz sfinansowania 
„europejskich gwarancji dla młodzieży”;

Or. de

Poprawka 154
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby omawiane obecnie

15. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby wieloletnie ramy 
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wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-
2020 zawierały stosowne środki budżetowe 
niezbędne do dokonania inwestycji 
społecznych w Europie oraz aby dostępne 
fundusze mogły zostać wykorzystane w 
sposób racjonalny i efektywny, a także aby 
fundusze strukturalne, zwłaszcza 
Europejski Fundusz Społeczny, wspierały 
inwestycje społeczne, przy zapewnieniu 
odzwierciedlenia konkretnych potrzeb 
różnych państw członkowskich w jego 
priorytetach; wzywa Komisję do tego, by –
jeżeli uzna to za stosowane – udostępniła 
państwom członkowskim inne ewentualne 
źródła finansowania do celów inwestycji 
społecznych;

finansowe na lata 2014-2020 zawierały 
stosowne środki budżetowe na rzecz 
pobudzania i wspierania inwestycji 
społecznych w Europie oraz aby dostępne 
fundusze mogły zostać wykorzystane w 
sposób racjonalny i efektywny, a także aby 
fundusze strukturalne, zwłaszcza 
Europejski Fundusz Społeczny, wspierały 
inwestycje społeczne, przy zapewnieniu 
odzwierciedlenia konkretnych potrzeb 
państw członkowskich w jego priorytetach; 
wzywa Komisję do tego, by – jeżeli uzna 
to za stosowane – udostępniła państwom 
członkowskim inne ewentualne źródła 
finansowania do celów inwestycji 
społecznych;

Or. en


