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Poprawka 1
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Tytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

zawierający zalecenia dla Komisji w 
sprawie informowania pracowników i
konsultowania się z nimi, przewidywania
restrukturyzacji i zarządzania nią

zawierający zalecenia dla Komisji w 
sprawie kodeksu praktyk w zakresie
informowania pracowników podczas
restrukturyzacji

Or. en

Poprawka 2
Jelko Kacin, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Tytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

zawierający zalecenia dla Komisji w 
sprawie informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi, przewidywania
restrukturyzacji i zarządzania nią

zawierający zalecenia dla Komisji w 
sprawie kodeksu praktyk w zakresie
informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi podczas
restrukturyzacji

Or. en

Poprawka 3
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 2 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiającą ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy1,
_____________
1 Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.

Or. en

Poprawka 4
Marije Cornelissen, Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 13 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. 
w sprawie śródokresowej analizy 
europejskiej strategii na lata 2007–2012 
na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w 
pracy1,
_____________
1 P7_TA(2011)0589

Or. en

Poprawka 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Projekt rezolucji
Odniesienie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię z inicjatywy 
własnej Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego zatytułowaną 
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„Spółdzielnie i restrukturyzacja”1,
_____________
1 Dotychczas nieopublikowana w 
Dzienniku Urzędowym.

Or. fr

Poprawka 6
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
20 września 2011 r. zatytułowany „Plan 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy” (COM(2011)0571),

Or. en

Poprawka 7
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 21 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
8 marca 2011 r. zatytułowany „Plan 
działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.” (COM(2011)0112),

Or. en

Poprawka 8
Mara Bizzotto
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Projekt rezolucji
Odniesienie 26 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyniki badań i 
postępowań przeprowadzonych przez 
Europejską Fundację na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy (Eurofound),

Or. it

Poprawka 9
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że restrukturyzacja 
nie jest zjawiskiem nowym, ale 
zjawiskiem, które w ostatnich latach
przybrało nowe formy i stało się bardziej 
rozpowszechnione pod względem 
geograficznym i sektorowym w Europie;

A. mając na uwadze, że w Europie
restrukturyzacja nie jest zjawiskiem 
nowym, ale praktyką, która w ostatnich 
latach stała się bardziej rozpowszechniona, 
przybierając wielorakie formy, ulegając 
intensyfikacji w niektórych sektorach i 
przynosząc inwestycje w nowych 
branżach, a jednocześnie nieoczekiwane 
konsekwencje dla sytuacji gospodarczej i 
społecznej państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 10
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że restrukturyzacja 
nie jest zjawiskiem nowym, ale 
zjawiskiem, które w ostatnich latach 

A. mając na uwadze, że restrukturyzacja 
nie jest zjawiskiem nowym i jest 
przeprowadzana coraz częściej z uwagi na 
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przybrało nowe formy i stało się bardziej 
rozpowszechnione pod względem 
geograficznym i sektorowym w Europie;

wyzwania ekonomiczne;

Or. en

Poprawka 11
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kryzys, który 
rozpoczął się w 2008 r. drastycznie 
przyspieszył tempo zmian; mając na 
uwadze, że nasilił on strukturalne naciski 
na przystosowanie się do zmian 
wynikające z bardziej bezpośrednich 
ograniczeń globalizacji, które są źródłem 
krytycznych napięć dla przedsiębiorstw, 
pracowników, terytoriów i rządów;

B. mając na uwadze, że kryzys, który 
rozpoczął się w 2008 r. drastycznie 
przyspieszył tempo zmian, nasilając wobec 
pracowników, terytoriów i organów 
władzy wszystkich szczebli, w 
alarmującym stopniu, naciski na 
strukturalne przystosowanie się do zmian 
wynikające ze zjawisk związanych z 
globalizacją;

Or. it

Poprawka 12
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kryzys, który 
rozpoczął się w 2008 r. drastycznie 
przyspieszył tempo zmian; mając na 
uwadze, że nasilił on strukturalne naciski 
na przystosowanie się do zmian 
wynikające z bardziej bezpośrednich 
ograniczeń globalizacji, które są źródłem 
krytycznych napięć dla przedsiębiorstw, 
pracowników, terytoriów i rządów;

B. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy, który został wywołany
w 2008 r. przez spekulacje sektora 
finansowego i od tego czasu znacznie się 
pogłębił, drastycznie przyspieszył tempo 
zmian; mając na uwadze, że nasilił on 
strukturalne naciski na przystosowanie się 
do zmian wynikające z bardziej 
bezpośrednich ograniczeń globalizacji, 
które są źródłem krytycznych napięć dla 
przedsiębiorstw, pracowników, terytoriów 
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i rządów;

Or. de

Poprawka 13
Jelko Kacin, Nadja Hirsch, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kryzys, który 
rozpoczął się w 2008 r. drastycznie 
przyspieszył tempo zmian; mając na 
uwadze, że nasilił on strukturalne naciski 
na przystosowanie się do zmian 
wynikające z bardziej bezpośrednich 
ograniczeń globalizacji, które są źródłem 
krytycznych napięć dla przedsiębiorstw, 
pracowników, terytoriów i rządów;

B. mając na uwadze, że kryzys, który 
rozpoczął się w 2008 r. drastycznie 
przyspieszył tempo zmian; mając na 
uwadze, że wspomniany kryzys nasilił 
strukturalne naciski na przystosowanie się 
do zmian wynikające z bardziej 
bezpośrednich ograniczeń globalizacji, 
które zmuszają przedsiębiorstwa i ich 
pracowników do dokonania zmian 
niezbędnych do zapewnienia 
konkurencyjności i ochrony miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 14
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kryzys, który 
rozpoczął się w 2008 r. drastycznie 
przyspieszył tempo zmian; mając na 
uwadze, że nasilił on strukturalne naciski 
na przystosowanie się do zmian 
wynikające z bardziej bezpośrednich 
ograniczeń globalizacji, które są źródłem 
krytycznych napięć dla przedsiębiorstw, 
pracowników, terytoriów i rządów;

B. mając na uwadze, że kryzys, który 
rozpoczął się w 2008 r. drastycznie 
przyspieszył tempo zmian; mając na 
uwadze, że nasilił on strukturalne naciski 
na przystosowanie się do zmian 
wynikające z potrzeby przekształcenia 
niestabilnych sektorów gospodarki i
bardziej bezpośrednich ograniczeń 
globalizacji, które są źródłem krytycznych 
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napięć dla przedsiębiorstw, pracowników, 
terytoriów i rządów;

Or. en

Poprawka 15
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w wyniku 
gruntownej zmiany strategii 
gospodarczych w ciągu ostatnich 30 lat 
doszło do masowej redystrybucji w realnej 
gospodarce i w sektorze finansowym,
a związane z nią ograniczenie roli 
państwa doprowadziło do masowego 
niedofinansowania, zadłużenia 
i przymusu prywatyzacji oraz likwidacji 
miejsc pracy i ograniczenia potencjału 
sektora publicznego na wszystkich 
szczeblach, oraz to, że restrukturyzacje 
w sektorze prywatnym często były 
wykorzystywane do zwalniania 
pracowników w celu podwyższenia kursów 
akcji, należy poprawić sytuację tych osób, 
które wprawdzie wytwarzają wszystkie 
dobra i świadczą wszystkie usługi, ale 
z trudnościami zmagają się samodzielnie;

Or. de

Poprawka 16
Marije Cornelissen, Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że restrukturyzacja 
staje się dla zainteresowanych stron 
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problemem jedynie w późniejszej fazie –
najczęściej wtedy, gdy rozważane są 
zwolnienia;

Or. en

Poprawka 17
Marije Cornelissen, Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że podczas 
restrukturyzacji największą uwagę 
przyciąga natychmiastowo i łatwo 
odczuwalny wpływ na zatrudnienie, 
podczas gdy negatywne skutki dla 
warunków pracy i zdrowia pracowników 
nie są dostatecznie dostrzegane i 
uwzględniane;

Or. en

Poprawka 18
Marije Cornelissen, Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt B c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że wiele różnych 
zainteresowanych stron uczestniczących w 
procesie restrukturyzacji jest izolowanych 
i rzadko podejmują one długotrwałą 
współpracę;

Or. en
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Poprawka 19
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze to, co konsekwentnie 
podkreślała Komisja w niedawnych 
dokumentach programowych, zwłaszcza w 
dokumencie dotyczącym strategii „Europa 
2020” oraz w komunikacie dotyczącym 
polityki przemysłowej z 27 października 
2010 r., że „Lepsze przewidywanie 
restrukturyzacji i zarządzanie nią pomoże 
pracownikom i przedsiębiorstwom 
dostosować się do zmian wymuszonych 
przez przerosty mocy oraz przez 
modernizację i dostosowania 
strukturalne.” (...) „Głównymi 
uczestnikami dialogu dotyczącego 
wybiegających w przyszłość strategii 
restrukturyzacji na szczeblu 
przedsiębiorstw są przedstawiciele 
kierownictwa i pracowników. Środki z 
zakresu polityki towarzyszą takiej 
restrukturyzacji, aby uniknąć problemów
społecznych i promować nowe 
umiejętności i zatrudnienie, ułatwiając 
restrukturyzację ekonomiczną i 
transformację zawodową.”;

skreślony

Or. it

Poprawka 20
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze to, co konsekwentnie 
podkreślała Komisja w niedawnych 
dokumentach programowych, zwłaszcza w 

C. mając na uwadze to, co konsekwentnie 
podkreślała Komisja w niedawnych 
dokumentach programowych, zwłaszcza w 
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dokumencie dotyczącym strategii „Europa 
2020” oraz w komunikacie dotyczącym 
polityki przemysłowej z 27 października 
2010 r., że „Lepsze przewidywanie 
restrukturyzacji i zarządzanie nią pomoże 
pracownikom i przedsiębiorstwom 
dostosować się do zmian wymuszonych 
przez przerosty mocy oraz przez 
modernizację i dostosowania strukturalne.”
(...) „Głównymi uczestnikami dialogu 
dotyczącego wybiegających w przyszłość 
strategii restrukturyzacji na szczeblu 
przedsiębiorstw są przedstawiciele 
kierownictwa i pracowników. Środki z 
zakresu polityki towarzyszą takiej 
restrukturyzacji, aby uniknąć problemów 
społecznych i promować nowe 
umiejętności i zatrudnienie, ułatwiając 
restrukturyzację ekonomiczną i 
transformację zawodową.”;

dokumencie dotyczącym strategii „Europa 
2020” oraz w komunikacie dotyczącym 
polityki przemysłowej z 28 października 
2010 r., że „Lepsze przewidywanie 
restrukturyzacji i zarządzanie nią pomoże 
pracownikom i przedsiębiorstwom 
dostosować się do zmian wymuszonych 
przez przerosty mocy oraz przez 
modernizację i dostosowania strukturalne.”
(...) „Głównymi uczestnikami dialogu 
dotyczącego wybiegających w przyszłość 
strategii restrukturyzacji na szczeblu 
przedsiębiorstw są przedstawiciele 
kierownictwa i pracowników. Środki z 
zakresu polityki towarzyszą takiej 
restrukturyzacji, aby uniknąć problemów 
społecznych i promować nowe 
umiejętności i zatrudnienie, co pozwala
ograniczyć do minimum masowe 
zwolnienia i podupadanie całych regionów 
lub delokalizację całych gałęzi przemysłu,
ułatwiając restrukturyzację ekonomiczną i 
transformację zawodową”;

Or. en

Poprawka 21
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze to, co konsekwentnie 
podkreślała Komisja w niedawnych 
dokumentach programowych, zwłaszcza w 
dokumencie dotyczącym strategii „Europa 
2020” oraz w komunikacie dotyczącym 
polityki przemysłowej z 27 października 
2010 r., że „Lepsze przewidywanie 
restrukturyzacji i zarządzanie nią pomoże 
pracownikom i przedsiębiorstwom 
dostosować się do zmian wymuszonych 
przez przerosty mocy oraz przez 
modernizację i dostosowania strukturalne.” 
(...) „Głównymi uczestnikami dialogu 
dotyczącego wybiegających w przyszłość 

C. mając na uwadze to, co konsekwentnie 
podkreślała Komisja w niedawnych 
dokumentach programowych, zwłaszcza w 
dokumencie dotyczącym strategii „Europa 
2020” oraz w komunikacie dotyczącym 
polityki przemysłowej z 28 października 
2010 r., że „Lepsze przewidywanie 
restrukturyzacji i zarządzanie nią pomoże 
pracownikom i przedsiębiorstwom 
dostosować się do zmian wymuszonych 
przez przerosty mocy oraz przez 
modernizację i dostosowania strukturalne.” 
(...) „Głównymi uczestnikami dialogu 
dotyczącego wybiegających w przyszłość 



PE494.585v01-00 12/42 AM\910056PL.doc

PL

strategii restrukturyzacji na szczeblu 
przedsiębiorstw są przedstawiciele 
kierownictwa i pracowników. Środki z 
zakresu polityki towarzyszą takiej 
restrukturyzacji, aby uniknąć problemów 
społecznych i promować nowe 
umiejętności i zatrudnienie, ułatwiając 
restrukturyzację ekonomiczną i 
transformację zawodową.”;

strategii restrukturyzacji na szczeblu 
przedsiębiorstw są przedstawiciele 
kierownictwa i pracowników. Środki z 
zakresu polityki towarzyszą takiej 
restrukturyzacji, aby uniknąć problemów 
społecznych i promować nowe 
umiejętności i zatrudnienie, co pozwala 
ograniczyć do minimum masowe 
zwolnienia i podupadanie całych regionów 
lub delokalizację całych gałęzi przemysłu,
ułatwiając restrukturyzację ekonomiczną i 
transformację zawodową”;

Or. fr

Poprawka 22
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze to, co konsekwentnie 
podkreślała Komisja w niedawnych 
dokumentach programowych, zwłaszcza w 
dokumencie dotyczącym strategii „Europa 
2020” oraz w komunikacie dotyczącym 
polityki przemysłowej z 27 października 
2010 r., że „Lepsze przewidywanie 
restrukturyzacji i zarządzanie nią pomoże 
pracownikom i przedsiębiorstwom 
dostosować się do zmian wymuszonych 
przez przerosty mocy oraz przez 
modernizację i dostosowania strukturalne.”
(...) „Głównymi uczestnikami dialogu 
dotyczącego wybiegających w przyszłość 
strategii restrukturyzacji na szczeblu 
przedsiębiorstw są przedstawiciele 
kierownictwa i pracowników. Środki z 
zakresu polityki towarzyszą takiej 
restrukturyzacji, aby uniknąć problemów 
społecznych i promować nowe 
umiejętności i zatrudnienie, ułatwiając 
restrukturyzację ekonomiczną i 

C. mając na uwadze to, co konsekwentnie 
podkreślała Komisja w niedawnych 
dokumentach programowych, zwłaszcza w 
dokumencie dotyczącym strategii „Europa 
2020” oraz w komunikacie dotyczącym 
polityki przemysłowej z 28 października 
2010 r., że „Lepsze przewidywanie 
restrukturyzacji i zarządzanie nią pomoże 
pracownikom i przedsiębiorstwom 
dostosować się do zmian wymuszonych 
przez przerosty mocy oraz przez 
modernizację i dostosowania 
strukturalne.”; „Głównymi uczestnikami 
dialogu dotyczącego wybiegających w 
przyszłość strategii restrukturyzacji na 
szczeblu przedsiębiorstw są 
przedstawiciele kierownictwa i 
pracowników. Środki z zakresu polityki 
towarzyszą takiej restrukturyzacji, aby 
uniknąć problemów społecznych i 
promować nowe umiejętności i 
zatrudnienie, co pozwala ograniczyć do 
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transformację zawodową.”; minimum masowe zwolnienia i 
podupadanie całych regionów lub 
delokalizację całych gałęzi przemysłu,
ułatwiając restrukturyzację ekonomiczną i 
transformację zawodową”;

Or. en

Poprawka 23
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że z powodu 
kryzysu wprowadzono w Unii nowe 
mechanizmy zarządzania gospodarczego –
roczną analizę wzrostu gospodarczego 
i europejski semestr, które mogą 
samoczynnie prowadzić do 
restrukturyzacji, w związku z czym 
niezbędne jest zaangażowanie partnerów 
społecznych;

Or. de

Poprawka 24
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że istnieje potrzeba 
przygotowania pracowników w 
odpowiednim czasie do przejścia na 
zasobooszczędną i przyjazną dla klimatu 
gospodarkę, która ma duży potencjał w 
zakresie zatrudnienia, ale doprowadzi do 
zrestrukturyzowania niestabilnych 
sektorów i przedsiębiorstw;

Or. en
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Poprawka 25
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że liczba utraconych 
miejsc pracy dwukrotnie przewyższyła 
liczbę miejsc pracy utworzonych w trzecim 
kwartale 2011 r. i że tendencja ta 
najprawdopodobniej będzie się pogłębiać, 
biorąc pod uwagę ogłoszenie poważnych 
restrukturyzacji w strategicznych 
dziedzinach;

skreślony

Or. en

Poprawka 26
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w odniesieniu do 
tendencji sektorowych Eurofound 
potwierdził, że w 2011 r. liczba miejsc 
pracy została zmniejszona przede 
wszystkim w sektorze budowlanym i 
wytwórczym, gdzie w latach 2008–2011 
utraconych zostało 6,4 mln miejsc pracy; 

Or. it

Poprawka 27
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że we wszystkich 
państwach członkowskich, w których 
podczas kryzysu doszło do stosunkowo 
niewielu zwolnień, funkcjonują 
odpowiednio ukształtowane systemy 
stosunków pracy, w których pracownicy 
i ich przedstawiciele dysponują 
stosownymi uprawnieniami w zakresie 
konsultacji, informacji 
i współdecydowania, dzięki czemu 
osiągnięto obustronne porozumienia na 
szczeblu przedsiębiorstw, których 
postanowienia oparte są na ustawach 
i układach zbiorowych;

Or. de

Poprawka 28
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że jak stwierdzono 
w rocznej analizie wzrostu gospodarczego: 
pogłębianie wszechstronnej reakcji Unii na 
kryzys, „pozytywne wyniki niektórych 
państw członkowskich w dziedzinie 
wywozu dowodzą, że sukces na rynkach 
światowych zależy od szerzej zakrojonych 
czynników, takich jak specjalizacja 
sektora, innowacje, a także poziom 
umiejętności, które wzmacniają prawdziwą 
konkurencyjność”;

E. mając na uwadze, że jak stwierdzono 
w rocznej analizie wzrostu gospodarczego: 
pogłębianie wszechstronnej reakcji Unii na 
kryzys, „pozytywne wyniki niektórych 
państw członkowskich w dziedzinie 
wywozu dowodzą, że sukces na rynkach 
światowych zależy od szerzej zakrojonych 
czynników, takich jak specjalizacja 
sektora, innowacje, a także poziom 
umiejętności, które wzmacniają prawdziwą 
konkurencyjność”; właśnie podczas 
kryzysu przedsiębiorstwa w niektórych 
państwach członkowskich podjęły wszelkie 
możliwe działania, aby nie doprowadzić 
do zwolnienia swoich solidnie 
wykształconych pracowników z bogatym 
doświadczeniem zawodowym;
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Or. de

Poprawka 29
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
z Unii Europejskiej nie odniosą sukcesu 
na światowych rynkach, jeśli będą 
konkurować jedynie poprzez zaniżanie 
cen, oraz że mogą go osiągnąć jedynie 
dzięki wysokiej jakości produktom 
i usługom oraz doświadczeniu, które 
wymagają sprawnego systemu edukacji, 
starannego szkolenia i dokształcania 
pracowników, dobrych warunków pracy 
oraz systemów społecznych 
i odpowiednich inwestycji w badania 
i rozwój;

Or. de

Poprawka 30
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że restrukturyzacja 
w niestabilnych sektorach jest konieczna 
do osiągnięcia celu strategii „Europa 
2020” dotyczącego stworzenia 
inteligentnej i zrównoważonej gospodarki, 
która sprzyja włączeniu społecznemu i –
jeśli jest dobrze zaplanowana – może 
wesprzeć ożywienie gospodarcze, pod 
warunkiem że pracownikom niestabilnych 
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sektorów zapewni się bezpieczeństwo, 
ochronę i szkolenia, które umożliwią im 
przejście na zielone miejsca pracy;

Or. en

Poprawka 31
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt E b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że próba 
nakłonienia solidnie wykształconych 
pracowników dysponujących bogatym 
doświadczeniem zawodowym do 
pozostania w firmie podczas kryzysu, 
podjęta przez zakłady przemysłowe, które 
z powodzeniem eksportują swoje wyroby, 
dowodzi nieskuteczności wspieranego 
przez Komisję modelu flexicurity, który 
opiera się na krótkotrwałych stosunkach 
pracy i jest sprzeczny z oczekiwaniami 
firm konkurujących w skali światowej;
dotyczy to w równym stopniu środków 
w ramach „pakietu dotyczącego 
zatrudnienia”, który zakłada zniesienie 
ochrony przed zwolnieniem i innych praw 
przysługujących osobom zatrudnionym na 
czas określony, choć firmy odnoszące 
sukces prowadzą działania 
długoterminowe i chcą zatrzymać swoich 
pracowników, a w niektórych 
przypadkach zmagają się również 
z niedoborem kadr;

Or. de

Poprawka 32
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt E c preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że skoro istnieje 
niebezpieczeństwo, że cenne 
doświadczenia, które MOP mogła zebrać 
w wyniku kryzysu, nie zostaną 
dostatecznie uwzględnione i wykorzystane 
podczas kolejnych kryzysów, 
doświadczenia te powinny zostać 
przeanalizowane i udokumentowane przez 
instytucje Unii Europejskiej, aby można je 
było wykorzystać również w przypadku 
restrukturyzacji; w niektórych państwach 
członkowskich udało się uniknąć 
zwolnień podczas kryzysu i jednocześnie 
wykorzystać ten czas na dokształcanie;

Or. de

Poprawka 33
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w przypadku gdy 
zwolnienia w ramach restrukturyzacji są 
nieuniknione, młodsi i starsi pracownicy 
są znacznie częściej typowani do 
zwolnienia niż inne grupy wiekowe, nawet 
jeśli zgodnie ze stosownym 
prawodawstwem Unii działanie takie ma 
charakter dyskryminacji ze względu na 
wiek;

Or. en

Poprawka 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze to, o czym mowa w 
Akcie o jednolitym rynku, że „traktat 
lizboński oraz potwierdzenie koncepcji 
„wysoce konkurencyjnej społecznej 
gospodarki rynkowej” jako jednego z jego 
głównych celów wymagają, aby Unia w 
bardziej kompleksowy sposób spojrzała na 
jednolity rynek (...) Europejskie ramy 
działań restrukturyzacyjnych stworzyłyby 
środowisko oparte na wzajemnym 
zaufaniu.”;

G. mając na uwadze to, o czym mowa w 
komunikacie Komisji pt. „W kierunku 
Aktu o jednolitym rynku”, że „zmęczenie 
niektórych jednolitym rynkiem można 
tłumaczyć również poczuciem, że 
postępująca liberalizacja przebiega 
kosztem przywilejów socjalnych zdobytych 
przez różnych uczestników życia 
gospodarczego” oraz że „traktat lizboński 
oraz potwierdzenie koncepcji »wysoce 
konkurencyjnej społecznej gospodarki 
rynkowej« jako jednego z jego głównych 
celów wymagają, aby Unia w bardziej 
kompleksowy sposób spojrzała na 
jednolity rynek. Należy doprowadzić do 
pogodzenia swobód gospodarczych ze 
swobodami działań zbiorowych. Istotne 
znaczenie ma ożywienie dialogu między 
partnerami społecznymi, które dodatkowo 
pozwoli na tworzenie przepisów »przez i 
dla« partnerów społecznych, co wyraźnie 
przewiduje traktat lizboński w art. 155”;
„Poza działaniami stanowiącymi 
wyłącznie reakcję na kryzys gospodarczy i 
finansowy, strategie wyprzedzające 
pozwoliły przedsiębiorstwom nie dopuścić 
do powstania konfliktów społecznych 
poprzez proaktywne i partnerskie 
zarządzanie działaniami 
restrukturyzacyjnymi. Jest to warunkiem 
sukcesu gospodarczego i społeczną 
koniecznością, ponieważ pozwala na 
dokonanie nowego podziału zasobów z 
przesunięciem do sektorów zyskujących 
na znaczeniu oraz daje pracownikom 
nowe możliwości w przypadku zagrożenia 
utratą pracy. Europejskie ramy działań 
restrukturyzacyjnych stworzyłyby 
środowisko oparte na wzajemnym 
zaufaniu”;

Or. en
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Poprawka 35
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze to, o czym mowa w 
Akcie o jednolitym rynku, że „traktat 
lizboński oraz potwierdzenie koncepcji 
„wysoce konkurencyjnej społecznej 
gospodarki rynkowej” jako jednego z jego 
głównych celów wymagają, aby Unia w 
bardziej kompleksowy sposób spojrzała na 
jednolity rynek (...) Europejskie ramy 
działań restrukturyzacyjnych stworzyłyby 
środowisko oparte na wzajemnym 
zaufaniu.”;

G. mając na uwadze to, o czym mowa w 
Akcie o jednolitym rynku, że „traktat 
lizboński oraz potwierdzenie koncepcji 
„wysoce konkurencyjnej społecznej 
gospodarki rynkowej” jako jednego z jego 
głównych celów wymagają, aby Unia w 
bardziej kompleksowy sposób spojrzała na 
jednolity rynek”;

Or. es

Poprawka 36
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze to, o czym mowa w
Akcie o jednolitym rynku, że „traktat 
lizboński oraz potwierdzenie koncepcji 
„wysoce konkurencyjnej społecznej 
gospodarki rynkowej” jako jednego z jego 
głównych celów wymagają, aby Unia w 
bardziej kompleksowy sposób spojrzała na 
jednolity rynek (...) Europejskie ramy 
działań restrukturyzacyjnych stworzyłyby 
środowisko oparte na wzajemnym 
zaufaniu.”;

G. mając na uwadze to, o czym mowa w
komunikacie Komisji pt. „W kierunku 
Aktu o jednolitym rynku”, że „traktat 
lizboński oraz potwierdzenie koncepcji 
„wysoce konkurencyjnej społecznej 
gospodarki rynkowej” jako jednego z jego 
głównych celów wymagają, aby Unia w 
bardziej kompleksowy sposób spojrzała na 
jednolity rynek (...);

Or. en
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Poprawka 37
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że wzmocnienie 
jednolitego rynku skutkuje 
defragmentacją rynków, co wprowadza 
dodatkową konkurencję sprzyjającą 
restrukturyzacji; mając na uwadze, że 
Unia powinna wziąć odpowiedzialność za 
ten proces poprzez ustalenie ram 
łagodzących społeczne skutki 
restrukturyzacji;

Or. en

Poprawka 38
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że po wydaniu 
dokumentu zatytułowanego „Orientacje 
na rzecz zarządzania zmianami oraz ich 
konsekwencji społecznych” 
sporządzonego przez partnerów 
społecznych w październiku 2003 r. nie 
podjęto żadnych znaczących działań 
mających na celu wprowadzenie i 
praktyczne stosowanie tych wytycznych;

skreślony

Or. es

Poprawka 39
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że po wydaniu 
dokumentu zatytułowanego „Orientacje na 
rzecz zarządzania zmianami oraz ich 
konsekwencji społecznych” sporządzonego 
przez partnerów społecznych w 
październiku 2003 r. nie podjęto żadnych 
znaczących działań mających na celu 
wprowadzenie i praktyczne stosowanie 
tych wytycznych;

H. mając na uwadze, że po wydaniu 
dokumentu zatytułowanego „Orientacje na 
rzecz zarządzania zmianami oraz ich 
konsekwencji społecznych” sporządzonego 
przez partnerów społecznych w 
październiku 2003 r. nie podjęto żadnych 
działań ustawodawczych mających na celu 
wprowadzenie i praktyczne stosowanie 
tych wytycznych z wyjątkiem dwóch cykli 
krajowych seminariów organizowanych 
przez partnerów społecznych w ramach 
wieloletnich programów prac;

Or. en

Poprawka 40
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że po wydaniu 
dokumentu zatytułowanego „Orientacje na 
rzecz zarządzania zmianami oraz ich 
konsekwencji społecznych” sporządzonego 
przez partnerów społecznych w 
październiku 2003 r. nie podjęto żadnych 
znaczących działań mających na celu 
wprowadzenie i praktyczne stosowanie 
tych wytycznych;

H. mając na uwadze, że po wydaniu 
dokumentu zatytułowanego „Orientacje na 
rzecz zarządzania zmianami oraz ich 
konsekwencji społecznych” sporządzonego 
przez partnerów społecznych w 
październiku 2003 r. nie podjęto żadnych 
znaczących działań mających na celu 
wprowadzenie i praktyczne stosowanie 
tych wytycznych; mając na uwadze, że 
wspomniane wytyczne są nadal w 
większości nieznane nie tylko krajowym i 
sektorowym organizacjom partnerów 
społecznych, ale również, co ważniejsze, 
przedsiębiorstwom i przedstawicielom ich 
pracowników; mając jednak na uwadze, 
że szczególnie ważne jest terminowe i 
skuteczne przestrzeganie zasad zawartych 
we wspomnianych wytycznych oraz 
wynikających z wielu innych badań i 
sprawozdań, ponieważ praktyki stosowane 
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przez przedsiębiorstwa w tym obszarze są 
raczej reaktywne, a nie proaktywne, 
dotyczą interwencji na szczeblu zbyt 
oddalonym od procesu podejmowania 
decyzji i nie obejmują zewnętrznych 
podmiotów, które mogłyby przyczynić się 
do ograniczenia skutków społecznych w 
odpowiedni sposób lub w odpowiednim 
czasie;

Or. en

Poprawka 41
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Komisja 
oczekiwała konkretnych propozycji 
dotyczących sposobu dalszego rozwoju 
polityki w tej dziedzinie za pośrednictwem 
dokumentu „ZIELONA KSIĘGA 
Restrukturyzacja i przewidywanie zmian: 
wnioski wynikające z ostatnich 
doświadczeń” z 17 stycznia 2012 r.;

I. mając na uwadze, że Komisja 
oczekiwała konkretnych propozycji 
dotyczących sposobu dalszego rozwoju 
polityki w tej dziedzinie za pośrednictwem 
dokumentu „ZIELONA KSIĘGA 
Restrukturyzacja i przewidywanie zmian: 
wnioski wynikające z ostatnich 
doświadczeń” z 17 stycznia 2012 r., w 
którym uznano, że „w tym kontekście 
zmiany technologiczne i innowacyjne 
mogą wymóc na przedsiębiorstwach i sile 
roboczej stosowanie strategii 
dostosowawczych, istnieją jednak również 
przesłanki świadczące o tym, że innowacje 
w powiązaniu z badaniami i edukacją 
stworzyć mogą skuteczny sposób 
wyciągnięcia Europy z kryzysu”;

Or. es

Poprawka 42
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy)



PE494.585v01-00 24/42 AM\910056PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że – jak wskazano w 
opinii z inicjatywy własnej Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego zatytułowanej 
„Spółdzielnie i restrukturyzacja” –
spółdzielnie przeprowadzają 
restrukturyzacje w sposób społecznie 
odpowiedzialny oraz że „Szczególny 
spółdzielczy model zarządzania, oparty na 
wspólnej własności, demokratycznym 
uczestnictwie i kontroli sprawowanej 
przez członków, a także zdolność 
funkcjonowania wyłącznie na bazie 
własnych zasobów finansowych i sieci 
wsparcia wyjaśniają, dlaczego spółdzielnie 
potrafią bardziej elastycznie i 
innowacyjnie zarządzać restrukturyzacją 
na przestrzeni czasu oraz lepiej realizować 
nowe przedsięwzięcia”;

Or. fr

Poprawka 43
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że pomimo 
zdecydowanych oświadczeń, o których 
mowa powyżej, Komisja zareagowała w 
sposób niezadowalający na rezolucje 
Parlamentu dotyczące informacji, 
konsultacji, restrukturyzacji, podkreślenia 
potrzeby podjęcia pilnych i konkretnych 
działań w tej dziedzinie, a także na 
wnioski ze strony innych podmiotów 
gospodarczych i społecznych;

skreślony

Or. en
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Poprawka 44
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że pomimo 
zdecydowanych oświadczeń, o których 
mowa powyżej, Komisja zareagowała w 
sposób niezadowalający na rezolucje 
Parlamentu dotyczące informacji, 
konsultacji, restrukturyzacji, podkreślenia 
potrzeby podjęcia pilnych i konkretnych 
działań w tej dziedzinie, a także na wnioski 
ze strony innych podmiotów 
gospodarczych i społecznych;

J. mając na uwadze, że pomimo 
zdecydowanych oświadczeń, o których 
mowa powyżej, Komisja zareagowała w 
sposób niezadowalający na rezolucje 
Parlamentu dotyczące informacji, 
konsultacji, restrukturyzacji, podkreślenia 
potrzeby podjęcia pilnych i konkretnych 
działań w tej dziedzinie, a także na wnioski 
ze strony innych właściwych podmiotów 
gospodarczych i społecznych;

Or. en

Poprawka 45
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że rezolucja ta nie 
przynosi uszczerbku zobowiązaniom w 
kwestii informacji i konsultacji
wynikającym z innych unijnych i 
krajowych przepisów prawa; w stopniu, w 
jakim zezwalają na to przepisy prawa 
unijnego i krajowego, należy w pełni 
wykorzystać procedury informacji i 
konsultacji w celu zastosowania przepisów
określonych w niniejszej rezolucji;

K. mając na uwadze, że rezolucja ta nie 
przynosi uszczerbku zobowiązaniom w 
kwestii informacji wynikającym z innych 
unijnych i krajowych przepisów prawa; w 
stopniu, w jakim zezwalają na to przepisy 
prawa unijnego i krajowego, należy w 
pełni wykorzystać procedury informacji w 
celu wdrożenia zaleceń określonych w 
niniejszej rezolucji;

Or. en
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Poprawka 46
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że rezolucja ta nie 
przynosi uszczerbku zobowiązaniom w 
kwestii informacji i konsultacji 
wynikającym z innych unijnych i 
krajowych przepisów prawa; w stopniu, w 
jakim zezwalają na to przepisy prawa 
unijnego i krajowego, należy w pełni 
wykorzystać procedury informacji i 
konsultacji w celu zastosowania przepisów
określonych w niniejszej rezolucji;

K. mając na uwadze, że rezolucja ta nie 
przynosi uszczerbku zobowiązaniom w 
kwestii informacji i konsultacji 
wynikającym z innych unijnych i 
krajowych przepisów prawa; w stopniu, w 
jakim zezwalają na to przepisy prawa 
unijnego i krajowego, należy w pełni 
wykorzystać procedury informacji i 
konsultacji w celu wdrożenia zaleceń
określonych w niniejszej rezolucji;

Or. en

Poprawka 47
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Punkt K a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że rezolucja ta nie 
przynosi uszczerbku zobowiązaniom w 
kwestii ochrony i zakończenia 
zatrudnienia wynikającym z krajowych 
przepisów prawa;

Or. en

Poprawka 48
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt K a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że niniejsza 
rezolucja nie narusza obowiązków w 
kwestii ochrony miejsc pracy i wygasania 
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umów o zatrudnienie, wynikających z 
krajowych przepisów prawa;

Or. fr

Poprawka 49
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że pomimo 
dwukrotnych konsultacji z europejskimi 
partnerami społecznymi w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat, Komisja nie podjęła 
praktycznych działań w kierunku 
zapewnienia szerokiego zastosowania na 
terenie całej Unii przyszłościowego i 
aktywnego podejścia oraz 
odpowiedzialnych pod względem 
społecznym praktyk restrukturyzacyjnych, 
o których przypomina w wielu 
dokumentach programowych (patrz 
powyżej);

skreślony

Or. en

Poprawka 50
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że pomimo 
dwukrotnych konsultacji z europejskimi 
partnerami społecznymi w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat, Komisja nie podjęła 
praktycznych działań w kierunku 
zapewnienia szerokiego zastosowania na 
terenie całej Unii przyszłościowego i 
aktywnego podejścia oraz 
odpowiedzialnych pod względem 

L. mając na uwadze, że dwukrotnie 
konsultowano się z europejskimi 
partnerami społecznymi w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat;
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społecznym praktyk restrukturyzacyjnych, 
o których przypomina w wielu 
dokumentach programowych (patrz 
powyżej);

Or. es

Poprawka 51
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt L a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że obecnie przepisy 
prawa krajowego znacznie się różnią pod 
względem odpowiedzialności 
pracodawców za pracowników w procesie 
restrukturyzacji; mając na uwadze, że w 
niektórych krajach Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji 
wykorzystywany jest do przedsięwzięcia 
środków, które w innych państwach 
należą do obowiązków pracodawcy;

Or. en

Poprawka 52
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że odpowiednie 
informacje i konsultacje w stosunku do 
restrukturyzacji oznaczają działanie w 
sposób bardziej inteligentny, aktywny, 
odpowiedzialny i strategiczny, które 
przyczyni się do większej 
konkurencyjności przedsiębiorstw i Unii, a 
także będzie sygnałem pewności i 
przejrzystości dla obywateli Europy w 

M. mając na uwadze, że odpowiednie i 
skuteczne informacje i konsultacje w 
stosunku do restrukturyzacji oznaczają
przeprowadzenie tych działań z 
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem przed 
podjęciem decyzji o przewidzianej 
restrukturyzacji, uwzględnienie również 
podwykonawców oraz szybkie wdrożenie 
programów kształcenia zawodowego 
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czasach kryzysu; umożliwiających przekwalifikowanie, co 
przyczyni się do większej 
konkurencyjności przedsiębiorstw i Unii, a 
także będzie sygnałem pewności i 
przejrzystości dla obywateli Europy i 
inwestorów w czasach kryzysu;

Or. fr

Poprawka 53
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że odpowiednie 
informacje i konsultacje w stosunku do 
restrukturyzacji oznaczają działanie w 
sposób bardziej inteligentny, aktywny, 
odpowiedzialny i strategiczny, które
przyczyni się do większej 
konkurencyjności przedsiębiorstw i Unii, a 
także będzie sygnałem pewności i 
przejrzystości dla obywateli Europy w 
czasach kryzysu;

M. mając na uwadze, że odpowiednie 
informacje i konsultacje mogą przyczynić 
się do większej konkurencyjności 
przedsiębiorstw i Unii, a także będzie 
sygnałem pewności i przejrzystości dla 
obywateli Europy w czasach kryzysu;

Or. en

Poprawka 54
Jelko Kacin, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że odpowiednie 
informacje i konsultacje w stosunku do 
restrukturyzacji oznaczają działanie w 
sposób bardziej inteligentny, aktywny, 
odpowiedzialny i strategiczny, które
przyczyni się do większej 

M. mając na uwadze, że odpowiednie 
informacje i konsultacje mogą przyczynić 
się do większej konkurencyjności 
przedsiębiorstw i Unii, a także będzie 
sygnałem pewności i przejrzystości dla 
obywateli Europy w czasach kryzysu;
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konkurencyjności przedsiębiorstw i Unii, a 
także będzie sygnałem pewności i 
przejrzystości dla obywateli Europy w 
czasach kryzysu;

Or. en

Poprawka 55
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że odpowiednie 
informacje i konsultacje w stosunku do 
restrukturyzacji oznaczają działanie w 
sposób bardziej inteligentny, aktywny, 
odpowiedzialny i strategiczny, które 
przyczyni się do większej 
konkurencyjności przedsiębiorstw i Unii, a 
także będzie sygnałem pewności i 
przejrzystości dla obywateli Europy w 
czasach kryzysu;

M. mając na uwadze, że odpowiednie 
informacje i konsultacje w stosunku do 
restrukturyzacji oznaczają działanie w 
sposób bardziej inteligentny, aktywny, 
odpowiedzialny i strategiczny, które może 
przyczynić się do większej 
konkurencyjności przedsiębiorstw i Unii, a 
także będzie sygnałem pewności i 
przejrzystości dla obywateli Europy w 
czasach kryzysu;

Or. es

Poprawka 56
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze trwający przegląd 
rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji;

Or. it
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Poprawka 57
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa, które nie zdołają 
dostosować się do zmieniających się 
warunków, w perspektywie 
długoterminowej nie dotrzymają kroku 
swoim konkurentom;

Or. es

Poprawka 58
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że Komisja1, aby 
pomóc pracownikom i przedsiębiorstwom 
w skuteczniejszym przygotowaniu się do 
zmian, rozpoczęła pogłębione badania i 
analizy na temat samego zjawiska 
restrukturyzacji oraz monitorowania 
sektorów działalności, w tym serię badań 
dotyczących zmian na rynku zatrudnienia 
od dnia dzisiejszego do 2020 r.; że ta 
analiza prospektywna przeprowadzana 
jest we współpracy z niezależnymi 
badaczami, partnerami społecznymi i 
pozostałymi instytucjami europejskimi, 
takimi jak Parlament Europejski, oraz z 
agencjami i organami unijnymi, takimi 
jak Europejskie Centrum Monitorowania 
Zmian (EMCC)2 Europejskiej Fundacji 
na rzecz Poprawy Warunków Życia i 
Pracy (Eurofund) oraz Europejskie 
Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (CEDEFOP);
__________________
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1 SEC(2008) 2154 DOKUMENT 
ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI, 
„Restrukturyzacja i zatrudnienie – wkład 
Unii Europejskiej.
2 W 2001 r. zrealizowano jeden z 
wniosków grupy ekspertów kierowanej 
przez Pehra Gyllenhammara. Polegało to 
na utworzeniu Europejskiego Centrum 
Monitorowania Zmian (EMCC) w 
ramach Eurofound (Europejskiej 
Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy, z siedzibą w Dublinie).
EMCC przede wszystkim kieruje 
Europejskim Obserwatorium 
Restrukturyzacji (ERM), które gromadzi 
informacje dotyczące działań 
restrukturyzacyjnych prowadzonych na 
określoną skalę.

Or. fr

Poprawka 59
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że aby pomóc 
pracownikom i przedsiębiorstwom 
skuteczniej przewidywać zmiany, Komisja1

zainicjowała dokładne badania i analizy 
obejmujące zarówno same zjawisko 
restrukturyzacji, jak i monitorowanie 
obszarów działalności, w tym serię badań 
dotyczących zmian w sferze zatrudnienia 
od chwili obecnej do 2020 r.; mając na 
uwadze, że wspomniana analiza 
prospektywna będzie przeprowadzana 
wspólnie z niezależnymi badaczami, 
partnerami społecznymi i innymi 
instytucjami europejskimi, np. agencjami 
Parlamentu Europejskiego i Unii, tzn. 
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Europejskim Centrum Monitorowania 
Zmian (EMCC) działającym w ramach 
Eurofound2 oraz Europejskim Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego 
(CEDEFOP);
__________________
1 SEC(2008) 2154, DOKUMENT 
ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI pt. 
„Restrukturyzacja i zatrudnienie – wkład 
Unii Europejskiej”.
2 W 2001 r. zastosowano jedną z 
propozycji grupy ekspertów 
Gyllenhammar. Obejmowała ona 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Monitorowania Zmian (EMCC) w 
ramach Eurofound i Europejskiej 
Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy w Dublinie. EMCC zarządza 
przede wszystkim Europejskim 
Obserwatorium Restrukturyzacji (ERM), 
które w ustalonym zakresie gromadzi 
informacje na temat działań dotyczących 
restrukturyzacji.

Or. en

Poprawka 60
Emer Costello

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że aby pomóc 
pracownikom i przedsiębiorstwom 
skuteczniej przewidywać zmiany, Komisja1

zainicjowała dokładne badania i analizy 
zarówno samego zjawiska 
restrukturyzacji, jak i monitorowania 
obszarów działalności, w tym serię badań 
dotyczących zmian w sferze zatrudnienia 
od chwili obecnej do 2020 r.; mając na 
uwadze, że wspomniana analiza 
prospektywna będzie przeprowadzana 
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wspólnie z niezależnymi badaczami, 
partnerami społecznymi i innymi 
instytucjami europejskimi, np. agencjami 
Parlamentu Europejskiego i Unii, tzn. 
Europejskim Centrum Monitorowania 
Zmian (EMCC) działającym w ramach 
Eurofound2 oraz Europejskim Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego 
(CEDEFOP);
__________________
1 SEC(2008) 2154, DOKUMENT 
ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI pt. 
„Restrukturyzacja i zatrudnienie – wkład 
Unii Europejskiej”.
2 W 2001 r. zastosowano jedną z 
propozycji grupy ekspertów 
Gyllenhammar. Obejmowała ona 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Monitorowania Zmian (EMCC) w 
ramach Eurofound i Europejskiej 
Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy w Dublinie. EMCC zarządza 
przede wszystkim Europejskim 
Obserwatorium Restrukturyzacji (ERM), 
które w ustalonym zakresie gromadzi 
informacje na temat działań dotyczących 
restrukturyzacji.

Or. en

Poprawka 61
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt M b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Mb. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
i sektory same zazwyczaj najlepiej znają 
swoje potrzeby w zakresie 
restrukturyzacji;

Or. es
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Poprawka 62
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt M c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Mc. mając na uwadze, że każde państwo 
członkowskie przechodzi różnego rodzaju 
procesy restrukturyzacyjne oraz że 
następstwa tych procesów są różne w 
poszczególnych państwach;

Or. es

Poprawka 63
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie 
Parlamentowi wniosku legislacyjnego 
dotyczącego dyrektywy w postaci 
przedstawionej w załączniku, w ciągu 
trzech miesięcy od daty przyjęcia 
niniejszej rezolucji na podstawie art. 225 
traktatu;

skreślony

Or. en

Poprawka 64
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie 
Parlamentowi wniosku legislacyjnego 
dotyczącego dyrektywy w postaci 
przedstawionej w załączniku, w ciągu 

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie 
Parlamentowi wniosków z konsultacji 
dotyczących zielonej księgi, w ciągu trzech 
miesięcy od daty przyjęcia niniejszej 
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trzech miesięcy od daty przyjęcia niniejszej 
rezolucji na podstawie art. 225 traktatu;

rezolucji;

Or. es

Poprawka 65
Jelko Kacin, Marian Harkin, Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie 
Parlamentowi wniosku legislacyjnego 
dotyczącego dyrektywy w postaci 
przedstawionej w załączniku, w ciągu 
trzech miesięcy od daty przyjęcia niniejszej 
rezolucji na podstawie art. 225 traktatu;

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie 
Parlamentowi kodeksu wzorcowych 
praktyk restrukturyzacyjnych w ciągu 
trzech miesięcy od daty przyjęcia niniejszej 
rezolucji na podstawie art. 225 traktatu; 

Or. en

Poprawka 66
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

zwraca się do Komisji i instytucji 
biorących udział w zwykłej procedurze 
ustawodawczej o wsparcie na etapie 
przeglądu rozporządzenia nr 1927/2006, 
rozszerzenia jego zakresu stosowania o 
wszystkie nowe kwestie wynikające z 
rozwoju nowych i wielorakich form 
restrukturyzacji na rynku europejskim, w 
tym nielegalnej delokalizacji wewnątrz 
UE i poza nią, stanowiącej problem 
uderzający gwałtownie w pracowników;

Or. it

Poprawka 67
Veronica Lope Fontagné
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca się do Komisji, aby, jeśli w 
wyniku konsultacji dotyczących zielonej 
księgi zostanie stwierdzona taka 
konieczność, możliwie jak najwcześniej 
zaproponowane zostało zalecenie 
dotyczące restrukturyzacji, zgodnie z 
zasadą pomocniczości;

Or. es

Poprawka 68
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. potwierdza, że w celu zapewnienia 
korzystnych warunków w odniesieniu do 
zmian, które jednocześnie będą 
przewidywały ich ewentualne negatywne 
skutki w postaci utraty miejsc pracy i im 
zapobiegały, konieczne jest działanie w 
sposób skoordynowany na najbardziej 
odpowiednim szczeblu (regionalnym, 
krajowym lub europejskim) w 
następujących obszarach: pogłębianie 
europejskiego rynku wewnętrznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem poprawy 
dostępu do źródeł finansowania;
stabilność i przewidywalność ram 
prawnych; efektywność rynków pracy;
wzrost możliwości zatrudnienia 
pracowników wynikający z wyższej jakości 
i lepszego ukierunkowania kształcenia i 
szkolenia; a także zdecydowane wsparcie 
innowacji oraz aktywnej i skutecznej 
polityki przemysłowej, które przyczyni się 
do stworzenia nowych możliwości 
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zarówno dla przedsiębiorstw, jak i 
pracowników;

Or. es

Poprawka 69
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. podkreśla, że MŚP mają mniejsze 
zdolności niż duże przedsiębiorstwa do 
wdrożenia tego samego rodzaju 
wzorcowych praktyk 
restrukturyzacyjnych; dlatego należy je 
promować i wspierać, aby uczestniczyły w 
procesie restrukturyzacyjnym tych 
przedsiębiorstw, od których zależą;

Or. es

Poprawka 70
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. potwierdza, że zalecenia te są zgodne 
z zasadą pomocniczości i 
proporcjonalności oraz podstawowymi 
prawami obywateli;

2. wzywa Komisję do dopilnowania tego, 
by zalecenia te były zgodne z zasadą 
pomocniczości, proporcjonalności,
podstawowymi prawami obywateli, 
swobodą działalności gospodarczej i 
prawem własności;

Or. en

Poprawka 71
Veronica Lope Fontagné
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. potwierdza, że zalecenia te są zgodne 
z zasadą pomocniczości i 
proporcjonalności oraz podstawowymi 
prawami obywateli;

2. potwierdza, że wspomniane wcześniej 
zalecenia są zgodne z zasadą 
pomocniczości i proporcjonalności oraz 
podstawowymi prawami obywateli;

Or. es

Poprawka 72
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. potwierdza znaczenie silnego dialogu 
społecznego opartego na wzajemnym 
zaufaniu i wspólnej odpowiedzialności 
jako najlepszego instrumentu służącego 
do znajdowania kompromisowych 
rozwiązań i wspólnych koncepcji przy 
przewidywaniu i przygotowywaniu 
procesów restrukturyzacyjnych oraz 
zarządzaniu tymi procesami; w związku z 
tym należy zintensyfikować wymianę 
wzorcowych praktyk i doświadczeń na 
szczeblu europejskim;

Or. es

Poprawka 73
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wnioskuje, by Komisja zbadała, czy 
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konieczne jest podjęcie na szczeblu 
europejskim działań związanych 
z nadzorowaniem działalności 
przedsiębiorstw w celu uniknięcia 
wszelkiego rodzaju nadużyć, jakie 
mogłyby pociągać za sobą szkody, 
w szczególności dla pracowników;

Or. es

Poprawka 74
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. żąda, aby zwolnienie było brane pod 
uwagę jako ostateczne rozwiązanie, po 
wcześniejszym rozważeniu wszystkich 
możliwych rozwiązań alternatywnych, 
przy czym nie powinno to mieć 
negatywnego wpływu na konkurencyjność 
przedsiębiorstw;

Or. es

Poprawka 75
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża przekonanie, że wnioskowany 
projekt nie będzie miał konsekwencji 
finansowych;

skreślony

Or. es
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Poprawka 76
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża przekonanie, że wnioskowany 
projekt nie będzie miał konsekwencji 
finansowych;

3. wzywa Komisję do dopilnowania, aby w 
przedmiotowych zaleceniach nie 
wprowadzano żadnych konsekwencji 
finansowych dla przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 77
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego 
do przekazania niniejszego projektu aktu 
ustawodawczego, a także szczegółowych 
zaleceń Komisji oraz Radzie.

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego 
do przekazania niniejszego projektu, 
a także szczegółowych zaleceń Komisji 
oraz Radzie.

Or. es

Poprawka 78
Jelko Kacin, Nadja Hirsch
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego 
do przekazania niniejszego projektu aktu 
ustawodawczego, a także szczegółowych 
zaleceń Komisji oraz Radzie.

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego 
do przekazania niniejszego projektu, 
a także szczegółowych zaleceń Komisji 
oraz Radzie.

Or. en
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