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Poprawka 1
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na różne tempo starzenia 
się osób w państwach członkowskich UE, 
a także na znaczne różnice krajowe, 
polityczne i kulturowe w postrzeganiu 
wyzwań demograficznych, a szczególnie w 
sposobie radzenia sobie z nimi;

1. zwraca uwagę na różne demograficzne 
profile państw członkowskich UE, a także 
na znaczne różnice krajowe, polityczne i 
kulturowe w postrzeganiu wyzwań 
demograficznych, a szczególnie w 
sposobie radzenia sobie z nimi;
odnotowuje znaczny wzrost liczby osób 
kontynuujących pracę po przejściu na 
emeryturę, np. wskaźnik zatrudnienia 
pracowników w wieku 65-74 lata wzrósł o 
15% w okresie 2006-2011;

Or. en

Poprawka 2
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na różne tempo starzenia 
się osób w państwach członkowskich UE, a 
także na znaczne różnice krajowe, 
polityczne i kulturowe w postrzeganiu 
wyzwań demograficznych, a szczególnie w 
sposobie radzenia sobie z nimi;

1. zwraca uwagę na różne tempo starzenia 
się osób w państwach członkowskich UE, a 
także na znaczne różnice krajowe, 
polityczne i kulturowe w postrzeganiu 
wyzwań demograficznych, a szczególnie w 
sposobie radzenia sobie z nimi i 
planowania w tym względzie;

Or. en

Poprawka 3
Kinga Göncz
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na różne tempo starzenia 
się osób w państwach członkowskich UE, a 
także na znaczne różnice krajowe, 
polityczne i kulturowe w postrzeganiu 
wyzwań demograficznych, a szczególnie w 
sposobie radzenia sobie z nimi;

1. zwraca uwagę na różne tempo starzenia 
się osób w państwach członkowskich UE, a 
także na znaczne różnice krajowe, 
polityczne i kulturowe w postrzeganiu 
wyzwań demograficznych, a szczególnie w 
sposobie radzenia sobie z nimi; jednakże 
stwierdza, że średnie trwanie życia wzrasta 
w każdym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 4
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że starsi obywatele są 
atutem dla naszych społeczeństw oraz że 
istotne jest czerpanie z ich wiedzy i 
doświadczenia we wszystkich dziedzinach 
życia oraz wspieranie ich w jak 
najdłuższym samodzielnym życiu;

Or. en

Poprawka 5
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. stwierdza, że ludzie starsi potrzebują 
innych form wsparcia i opieki; zatem 
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usługi i rozwiązania muszą być zawsze 
ukierunkowane na człowieka i 
odzwierciedlać zapotrzebowanie;

Or. en

Poprawka 6
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wskazuje, że możliwości pracy i 
wolontariatu, jak również środki ochrony 
socjalnej mają podstawowe znaczenie dla 
zapewniania aktywnego starzenia się w 
dobrym zdrowiu;

Or. en

Poprawka 7
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości plan 
wdrożenia europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego na rzecz aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu, a w 
szczególności położenie w nim nacisku na 
współpracę pomiędzy podmiotami 
publicznymi i prywatnymi, wymianę i 
przekazywanie dobrych pomysłów i 
godnych naśladowania wzorców (np. 
cyfrowa platforma „Rynek”) oraz 
optymalizację stosowanych aktualnie 
instrumentów finansowania;

2. z zadowoleniem przyjmuje strategiczny
plan wdrożenia europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego na rzecz aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu, a w 
szczególności położenie w nim nacisku na 
współpracę pomiędzy podmiotami 
publicznymi i prywatnymi, wymianę i 
przekazywanie dobrych pomysłów i 
godnych naśladowania wzorców (np. 
cyfrowa platforma „Rynek”) oraz 
optymalizację stosowanych aktualnie 
instrumentów finansowania;

Or. en
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Poprawka 8
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości plan 
wdrożenia europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego na rzecz aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu, a w 
szczególności położenie w nim nacisku na 
współpracę pomiędzy podmiotami 
publicznymi i prywatnymi, wymianę i 
przekazywanie dobrych pomysłów i 
godnych naśladowania wzorców (np. 
cyfrowa platforma „Rynek”) oraz 
optymalizację stosowanych aktualnie 
instrumentów finansowania;

2. przyjmuje do wiadomości plan 
wdrożenia europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego na rzecz aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu, a w 
szczególności położenie w nim nacisku na 
współpracę pomiędzy Komisją Europejską 
a państwami UE i regionami, przemysłem 
i gospodarką, podmiotami publicznymi i 
prywatnymi, specjalistami z zakresu 
służby zdrowia i opieki, a także 
organizacjami reprezentującymi starsze 
osoby i pacjentów, wymianę i 
przekazywanie dobrych pomysłów i 
godnych naśladowania wzorców (np. 
cyfrowa platforma „Rynek”) oraz 
optymalizację stosowanych aktualnie 
instrumentów finansowania;

Or. de

Poprawka 9
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości plan 
wdrożenia europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego na rzecz aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu, a w 
szczególności położenie w nim nacisku na 
współpracę pomiędzy podmiotami 
publicznymi i prywatnymi, wymianę i 
przekazywanie dobrych pomysłów i 

2. przyjmuje do wiadomości plan 
wdrożenia europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego na rzecz aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu, a w 
szczególności położenie w nim nacisku na 
współpracę pomiędzy podmiotami 
publicznymi i prywatnymi, wymianę i 
przekazywanie dobrych pomysłów i 
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godnych naśladowania wzorców (np. 
cyfrowa platforma „Rynek”) oraz 
optymalizację stosowanych aktualnie 
instrumentów finansowania;

godnych naśladowania wzorców (np. 
cyfrowa platforma „Rynek”) oraz 
optymalizację stosowanych aktualnie 
instrumentów finansowania; podkreśla, że 
plan ten powinien postrzegać starzenie się 
raczej jako szansę, a nie obciążenie oraz 
uznać i promować wartość osób starszych, 
ich doświadczenie i ciągły wkład w życie 
społeczne;

Or. en

Poprawka 10
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. dostrzega w transgranicznych 
usługach zdrowotnych i opiekuńczych 
prawdziwą szansę na skuteczniejsze 
wykorzystanie dostępnych zasobów, 
wprowadzenie jednolitych wysokich 
standardów dla dobra zainteresowanych 
oraz zmniejszenie kosztów starzenia się;

Or. de

Poprawka 11
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje cel 
promowania środowiska przyjaznego 
osobom starszym jako istotnego narzędzia 
wspierania starszych pracowników i osób 
poszukujących pracy oraz promowania 
społeczeństw integracyjnych, które 
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oferują wszystkim równe szanse;

Or. en

Poprawka 12
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. z zadowoleniem przyjmuje widoczne 
podejście Komisji, aby wspierać witalność 
i godność starszych osób w Europie dzięki 
innowacjom odnoszącym się do seniorów, 
wzmocnić „kulturę aktywnego starzenia 
się” w Europie przyjaznej dla wszystkich 
pokoleń oraz kształtować ten proces 
wspólnie z uznanymi partnerami ze świata 
nauki i ze społeczeństwa obywatelskiego;

Or. de

Poprawka 13
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 
pracować dłużej i być bardziej 
produktywni, zarówno w drodze poprawy 
elastyczności rynku pracy poprzez 
wprowadzenie rejestracji 
przepracowanego czasu oraz możliwości 
pracy na niepełny etat, jak również w 
drodze umożliwienia zawierania umów o 
zatrudnienie w nowoczesnej formie, w tym 
umów tymczasowych;

3. podkreśla, że osoby starsze mają prawo 
do zabezpieczenia ekonomicznego w 
postaci godziwej emerytury, które 
nabywają odprowadzając składki przez 
cały okres aktywności zawodowej oraz 
prawo do prowadzenia życia rodzinnego i 
społecznego w warunkach 
nienaruszających ich autonomii osobistej, 
a także zapobiegających i 
przezwyciężających społeczną izolację i 
marginalizację; mają prawo do dostępu do 
wysokiej jakości publicznej sieci struktur 
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pomocniczych dla osób starszych, 
dostępnej dla wszystkich obywateli 
niezależnie od statusu społeczno-
ekonomicznego, a w szczególności do 
ośrodków pobytu dziennego, domów 
spokojnej starości i pomocy domowej; 
mają prawo do publicznej służby zdrowia 
dobrej jakości umożliwiającej powszechny 
dostęp do starzenia się w dobrym zdrowiu;

Or. pt

Poprawka 14
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 
pracować dłużej i być bardziej 
produktywni, zarówno w drodze poprawy 
elastyczności rynku pracy poprzez 
wprowadzenie rejestracji 
przepracowanego czasu oraz możliwości 
pracy na niepełny etat, jak również w 
drodze umożliwienia zawierania umów o 
zatrudnienie w nowoczesnej formie, w tym 
umów tymczasowych;

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków zachęcających 
ludzi do udziału w rynku pracy oraz do 
pracowania dłużej, uznając wkład, jaki 
wciąż mogą wnosić w życie społeczne; 
potrzeba zwłaszcza strategii politycznych 
w zakresie kwestii takich, jak edukacja i 
szkolenia, zdrowie oraz równowaga 
między życiem zawodowym a prywatnym 
w odniesieniu do starzejącej się siły 
roboczej;

Or. en

Poprawka 15
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 



PE500.493v01-00 10/37 AM\919136PL.doc

PL

pracować dłużej i być bardziej 
produktywni, zarówno w drodze poprawy 
elastyczności rynku pracy poprzez
wprowadzenie rejestracji 
przepracowanego czasu oraz możliwości
pracy na niepełny etat, jak również w 
drodze umożliwienia zawierania umów o 
zatrudnienie w nowoczesnej formie, w tym 
umów tymczasowych;

pracować dłużej i być bardziej 
produktywni; wzywa zatem Komisję i 
państwa członkowskie do 
zagwarantowania właściwej równowagi 
pomiędzy bezpieczeństwem a 
elastycznością na rynku pracy poprzez np. 
kompleksowe wdrożenie zasad flexicurity,
oraz do rozwiązania problemu 
segmentacji rynku pracy poprzez 
zapewnienie zarówno odpowiedniej 
ochrony socjalnej osobom w okresach 
przejściowych 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 przystępna cenowo, 
świadczona w pełnym wymiarze godzin i 
wysokiej jakości opieka na dziećmi, 
całodzienne szkoły i opieka nad osobami 
starszymi – które pomagają w 
promowaniu równości płci, sprzyjają 
większej równowadze między życiem 
zawodowym a prywatnym oraz tworzą 
ramy umożliwiające wejście lub powrót na 
rynek pracy;

Or. en

Poprawka 16
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 
pracować dłużej i być bardziej 
produktywni, zarówno w drodze poprawy 
elastyczności rynku pracy poprzez 
wprowadzenie rejestracji 
przepracowanego czasu oraz możliwości 

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 
utrzymać odpowiednie do wieku 
i sprawności oraz pewne miejsce pracy aż 
do osiągnięcia wieku emerytalnego; w tym 
celu w całym przebiegu zatrudnienia 
konieczne są działania z zakresu 
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pracy na niepełny etat, jak również w 
drodze umożliwienia zawierania umów o 
zatrudnienie w nowoczesnej formie, w tym 
umów tymczasowych;

doskonalenia zawodowego, a także
wprowadzenie systemu wcześniejszych 
emerytur z tytułu godzin nadliczbowych 
i możliwości pracy w niepełnym wymiarze 
godzin oraz celowe wspieranie finansowe 
przedsiębiorstw, które tworzą miejsca 
pracy dostosowane do potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych;

Or. de

Poprawka 17
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 
pracować dłużej i być bardziej 
produktywni, zarówno w drodze poprawy 
elastyczności rynku pracy poprzez 
wprowadzenie rejestracji 
przepracowanego czasu oraz możliwości 
pracy na niepełny etat, jak również w
drodze umożliwienia zawierania umów o 
zatrudnienie w nowoczesnej formie, w tym 
umów tymczasowych;

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 
pracować dłużej, w drodze poprawy 
elastyczności rynku pracy poprzez 
wprowadzenie systemu wcześniejszych 
emerytur z tytułu godzin nadliczbowych,
możliwości pracy w niepełnym wymiarze 
godzin i elastycznych uregulowań 
dotyczących przechodzenia na emeryturę, 
takich jak emerytura częściowa czy lata 
dodatkowe;

Or. de

Poprawka 18
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 
pracować dłużej i być bardziej

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków ramowych, aby 
ludzie mogli pracować dłużej i pozostać
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produktywni, zarówno w drodze poprawy 
elastyczności rynku pracy poprzez 
wprowadzenie rejestracji przepracowanego 
czasu oraz możliwości pracy na niepełny 
etat, jak również w drodze umożliwienia 
zawierania umów o zatrudnienie w 
nowoczesnej formie, w tym umów 
tymczasowych;

produktywni, zarówno w drodze poprawy 
elastyczności rynku pracy poprzez 
wprowadzenie rejestracji przepracowanego 
czasu oraz możliwości pracy na niepełny 
etat, jak również w drodze umożliwienia 
zawierania umów o zatrudnienie w 
nowoczesnej formie, w tym umów 
tymczasowych, oraz tworzenia miejsc 
pracy dostosowanych do wieku;

Or. de

Poprawka 19
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 
pracować dłużej i być bardziej
produktywni, zarówno w drodze poprawy 
elastyczności rynku pracy poprzez 
wprowadzenie rejestracji przepracowanego 
czasu oraz możliwości pracy na niepełny 
etat, jak również w drodze umożliwienia 
zawierania umów o zatrudnienie w 
nowoczesnej formie, w tym umów 
tymczasowych;

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków umożliwiających 
ludziom pracowanie dłużej i bycie bardziej
produktywnymi, jeśli tego chcą lub 
potrzebują, również dzięki fizycznemu
udostępnianiu miejsc pracy, zarówno w 
drodze poprawy elastyczności rynku pracy 
poprzez wprowadzenie rejestracji 
przepracowanego czasu oraz możliwości 
pracy na niepełny etat, jak również w 
drodze umożliwienia zawierania umów o 
zatrudnienie w nowoczesnej formie, w tym 
umów tymczasowych;

Or. en

Poprawka 20
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 
pracować dłużej i być bardziej 
produktywni, zarówno w drodze poprawy 
elastyczności rynku pracy poprzez 
wprowadzenie rejestracji przepracowanego 
czasu oraz możliwości pracy na niepełny 
etat, jak również w drodze umożliwienia 
zawierania umów o zatrudnienie w
nowoczesnej formie, w tym umów 
tymczasowych;

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 
pracować dłużej i być bardziej 
produktywni, zarówno w drodze poprawy 
elastyczności rynku pracy poprzez 
wprowadzenie rejestracji przepracowanego 
czasu oraz możliwości pracy na niepełny 
etat, jak również w drodze umożliwienia 
zawierania umów o zatrudnienie w rożnej
formie, w tym umów tymczasowych, 
dbając zawsze o zapewnienie 
odpowiedniej ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 21
Roberta Angelilli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 
pracować dłużej i być bardziej 
produktywni, zarówno w drodze poprawy 
elastyczności rynku pracy poprzez 
wprowadzenie rejestracji przepracowanego 
czasu oraz możliwości pracy na niepełny 
etat, jak również w drodze umożliwienia 
zawierania umów o zatrudnienie w 
nowoczesnej formie, w tym umów 
tymczasowych;

3. podkreśla potrzebę stworzenia 
właściwych warunków, aby ludzie mogli 
pracować dłużej i być bardziej 
produktywni, zarówno w drodze poprawy 
elastyczności rynku pracy poprzez 
wprowadzenie rejestracji przepracowanego 
czasu oraz możliwości pracy na niepełny 
etat czy też poprzez stopniową redukcję 
liczby godzin pracy, jak również w drodze 
umożliwienia zawierania umów o 
zatrudnienie w nowoczesnej formie, w tym 
umów tymczasowych;

Or. it

Poprawka 22
Roberta Angelilli
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że zapewnienie zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników w trakcie 
okresu aktywności zawodowej jest 
podstawowym warunkiem zrównoważonej 
aktywności zawodowej i aktywnego 
starzenia się;

Or. it

Poprawka 23
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy; z 
zadowoleniem przyjmuje uznanie 
znaczenia profilaktyki w pierwszym filarze 
strategicznego planu wdrożenia; jest 
przekonany, że profilaktyka odgrywa 
również kluczową rolę w pracy, ponieważ 
poprawia zdrowie w miejscu pracy i dzięki 
temu zmniejsza obciążenie systemów 
zdrowia i systemów opieki 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 24
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla ważną rolę, jaką mają do 
odegrania lokalne i regionalne podmioty 
w modernizowaniu, ulepszaniu i 
racjonalizowaniu świadczenia usług 
zdrowotnych i usług opieki socjalnej, aby 
ustanowić modele umożliwiające 
uzyskiwanie lepszych wyników jednostek 
na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 25
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę dostosowania 
prawa pracy do sytuacji ekonomicznej 
poprzez wprowadzenie elastycznych opcji i 
wyeliminowanie bezcelowych przepisów 
lub przepisów utrudniających 
funkcjonowanie rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 26
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. w tym kontekście zwraca uwagę, że 
istotne jest zwiększenie elastyczności, w 
szczególności w odniesieniu do 
korzystania z możliwości pracy na 
niepełny etat, umów czasowych zgodnie z 
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potrzebami przedsiębiorstwa lub poprzez 
przewidzenie możliwości podejmowania 
pracy zarobkowej w trakcie pobierania 
emerytury;

Or. fr

Poprawka 27
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla znaczenie polepszenia 
warunków pracy i utworzenia 
sprzyjających warunków przyjaznych dla 
osób starszych, aby poprawić stan zdrowia 
i samodzielność w miejscu pracy, 
zwłaszcza dla pracowników 
niepełnosprawnych i cierpiących na 
choroby przewlekłe; wskazuje, że ICT i 
roboty mogą odegrać w tym zakresie 
kluczową rolę, ułatwiając fizyczne zadania 
naszej starzejącej się sile roboczej; zwraca 
się do Komisji i państw członkowskich o 
promowanie takich technologii w 
stosownych przypadkach;

Or. en

Poprawka 28
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla znaczenie lepszego 
wspierania pracowników mających 
obowiązki w zakresie opieki nieformalnej;
apeluje o dyrektywę UE w sprawie urlopu 
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opiekuńczego, aby zapewnić odpowiednie 
ramy w tym względzie;

Or. en

Poprawka 29
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że ważne jest, aby państwa 
członkowskie działały kreatywnie i 
upraszczały przepisy, które nie są 
absolutnie niezbędne dla ochrony 
pracowników oraz dostosowywały swoje 
prawo do sytuacji ekonomicznej;

Or. fr

Poprawka 30
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. wskazuje na konieczność zwalczania
dyskryminacji ze względu na wiek w 
zakresie zatrudnienia celem 
dopilnowania, by starsi pracownicy mogli 
zachować pracę lub by mieli dostęp do 
możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 31
Liisa Jaakonsaari
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest przekonany, że konieczne są 
kompleksowe reformy, aby zapobiec 
wystąpieniu poważnych niedoborów na 
naszych rynkach pracy, co mogłoby 
doprowadzić do jeszcze większego 
spowolnienia gospodarczego i zagrozić 
poziomowi dobrobytu w Europie;

skreślony

Or. en

Poprawka 32
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest przekonany, że konieczne są 
kompleksowe reformy, aby zapobiec 
wystąpieniu poważnych niedoborów na 
naszych rynkach pracy, co mogłoby 
doprowadzić do jeszcze większego 
spowolnienia gospodarczego i zagrozić 
poziomowi dobrobytu w Europie;

4. jest przekonany, że należy podjąć 
kompleksowe działania, aby w sposób 
celowy umożliwić osobom starszym 
znalezienie zatrudnienia, nie ingerując w 
normy taryfowe i krajowe standardy; przy 
zatrudnianiu starszych pracowników 
należy także przestrzegać zasady dobrej 
pracy, czyli zapewnić umowę na czas 
nieokreślony z wynagrodzeniem 
taryfowym lub ustawowym oraz 
nieograniczoną ochroną socjalną; zwraca 
uwagę, że wspieranie zatrudniania 
starszych pracowników musi się zawsze 
odbywać zgodnie z zasadą sprawiedliwości 
międzypokoleniowej;

Or. de

Poprawka 33
Inês Cristina Zuber
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest przekonany, że konieczne są 
kompleksowe reformy, aby zapobiec 
wystąpieniu poważnych niedoborów na 
naszych rynkach pracy, co mogłoby 
doprowadzić do jeszcze większego 
spowolnienia gospodarczego i zagrozić 
poziomowi dobrobytu w Europie;

4. jest przekonany, że konieczne są 
kompleksowe reformy, aby zapewnić 
równe prawa wszystkim pracownikom 
poprzez wyeliminowanie wszelkich form 
niepewnego zatrudnienia i inwestowanie 
w tworzenie stałych miejsc pracy oraz 
zapewnianie możliwości uczenia się przez 
całe życie i szkolenia zawodowego;

Or. pt

Poprawka 34
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest przekonany, że konieczne są 
kompleksowe reformy, aby zapobiec 
wystąpieniu poważnych niedoborów na 
naszych rynkach pracy, co mogłoby 
doprowadzić do jeszcze większego 
spowolnienia gospodarczego i zagrozić 
poziomowi dobrobytu w Europie;

4. jest przekonany, że konieczne są 
kompleksowe reformy, aby zapobiec 
wystąpieniu poważnych niedoborów 
w zakresie dostępu do rynków pracy, co 
mogłoby doprowadzić do jeszcze 
większego spowolnienia gospodarczego i 
zagrozić poziomowi dobrobytu w Europie;

Or. de

Poprawka 35
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest przekonany, że konieczne są 
kompleksowe reformy, aby zapobiec 

4. jest przekonany, że konieczne są 
kompleksowe reformy, aby zapobiec 
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wystąpieniu poważnych niedoborów na 
naszych rynkach pracy, co mogłoby 
doprowadzić do jeszcze większego 
spowolnienia gospodarczego i zagrozić 
poziomowi dobrobytu w Europie;

wystąpieniu poważnych niedoborów na 
naszych rynkach pracy, co mogłoby 
doprowadzić do jeszcze większego 
spowolnienia gospodarczego i zagrozić 
poziomowi dobrobytu w Europie; w tym 
względzie podkreśla konieczność 
opracowania szerokiej perspektywy 
uwzględniającej kwestie takie jak polityka 
gospodarcza, zatrudnienie, zabezpieczenie 
społeczne, ochrona socjalna, równość płci 
i dyskryminacja;

Or. en

Poprawka 36
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainicjowania kampanii z 
myślą o poprawieniu sposobu, w jaki 
społeczeństwo postrzega wkład i 
wydajność starszych pracowników, 
zwłaszcza pracowników 
niepełnosprawnych i cierpiących na 
przewlekłe choroby;

Or. en

Poprawka 37
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. oczekuje od państw członkowskich, że 
przy wykorzystywaniu funduszy 
strukturalnych zwrócą większą uwagę na 



AM\919136PL.doc 21/37 PE500.493v01-00

PL

kwestię warunków życia i pracy starszego 
pokolenia, wspólnie stworzą do 2020 r.
Europę przyjazną dla wszystkich pokoleń i 
rozbudują infrastrukturę socjalną, aby 
móc zwalczać ubóstwo wśród osób 
starszych;

Or. de

Poprawka 38
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu w 
celu przygotowania czynnej i wydajnej 
starzejącej się siły roboczej;

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie młodych ludzi w celu 
osiągnięcia celu zwalczania bezrobocia 
wśród młodzieży oraz nadania 
priorytetowego znaczenia tworzeniu 
pełnoprawnych miejsc pracy; podkreśla, 
że każdy powinien mieć dostęp do 
ustawicznego kształcenia i kultury oraz że 
wymaga to inwestycji w dostępne dla 
wszystkich wysokiej jakości publiczne 
usługi związane z kulturą;

Or. pt

Poprawka 39
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu w 

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu w 
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celu przygotowania czynnej i wydajnej 
starzejącej się siły roboczej;

celu przygotowania czynnej i wydajnej 
starzejącej się siły roboczej; w tym świetle 
apeluje o położenie szczególnego nacisku 
na kształcenie ustawiczne w ramach 
programu „Erasmus dla wszystkich”, 
który stanowi skuteczne narzędzie 
promowania kształcenia i ciągłego 
rozwoju zawodowego dla obywateli UE w 
każdym wieku;

Or. en

Poprawka 40
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu w 
celu przygotowania czynnej i wydajnej 
starzejącej się siły roboczej;

5. zwraca uwagę, jak ważne są większe 
inwestycje w kształcenie i szkolenie ze 
szczególnym uwzględnieniem uczenia się 
prze całe życie, aby stworzyć świat pracy 
przyjazny dla wszystkich pokoleń oraz 
umożliwić również starszym pracownikom 
odnalezienie się w zmieniającym się 
środowisku technologicznym;

Or. de

Poprawka 41
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu w 
celu przygotowania czynnej i wydajnej 

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu i 
propagowaniu zdrowego stylu życia w celu 
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starzejącej się siły roboczej; przygotowania czynnej i wydajnej 
starzejącej się siły roboczej;

Or. fi

Poprawka 42
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu w 
celu przygotowania czynnej i wydajnej 
starzejącej się siły roboczej;

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu w 
celu przygotowania i utrzymania czynnej i 
wydajnej starzejącej się siły roboczej oraz 
zabezpieczenia włączenia społecznego i 
finansowej niezależności osób starszych;

Or. en

Poprawka 43
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu w 
celu przygotowania czynnej i wydajnej 
starzejącej się siły roboczej;

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
dokształcanie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu w 
celu przygotowania czynnej i wydajnej 
starzejącej się siły roboczej;

Or. de
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Poprawka 44
Roberta Angelilli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu w 
celu przygotowania czynnej i wydajnej
starzejącej się siły roboczej;

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu, tak 
aby starzejąca się siła robocza, jako 
pracownicy, mieli równe szanse na 
zdobywanie nowych umiejętności i 
odświeżanie swoich umiejętności 
zawodowych;

Or. it

Poprawka 45
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu w 
celu przygotowania czynnej i wydajnej 
starzejącej się siły roboczej;

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji i lepszego 
wydatkowania środków w zakresie 
kształcenia i szkolenia oraz nadania 
priorytetowego znaczenia kształceniu 
ustawicznemu w celu przygotowania 
czynnej i wydajnej starzejącej się siły 
roboczej;

Or. en

Poprawka 46
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu w 
celu przygotowania czynnej i wydajnej 
starzejącej się siły roboczej;

5. zwraca uwagę na ważną rolę 
znaczniejszych inwestycji w kształcenie i 
szkolenie oraz nadania priorytetowego 
znaczenia kształceniu ustawicznemu w 
celu przygotowania czynnej i wydajnej 
starzejącej się siły roboczej; jest zdania, że 
finansowanie uczenia się przez całe życie 
w celu integracji starszych pracowników 
na rynku pracy jest zadaniem 
przedsiębiorstw i społeczeństwa;

Or. de

Poprawka 47
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla odpowiedzialność Unii 
Europejskiej za transgraniczne wspieranie 
uczenia się przez całe życie i związaną z 
tym konieczność nadania temu wsparciu 
konkretnego wyrazu przez odrębną 
pozycję „Seniorzy w działaniu” 
w budżecie UE;

Or. de

Poprawka 48
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla konieczność holistycznego 
podejścia do kwestii starzenia się oraz 
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kompleksowego rozwoju i reform nie tylko 
w obszarze kształcenia ustawicznego i 
rynku pracy, ale również w zakresie 
dostępności do nich, w tym jeśli chodzi o 
transport, infrastrukturę i budynki;

Or. en

Poprawka 49
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że osoby starsze potrzebują 
odpowiednich dochodów, lokali 
mieszkalnych, dostępu do wszelkiego 
rodzaju usług zdrowotnych, socjalnych i 
kulturalnych oraz solidnych sieci 
społecznych, aby poprawić swoją jakość 
życia, a także jest zdania, że potrzebują 
możliwości dalszego udziału w rynku 
pracy, bez ograniczeń wynikających z 
dyskryminacji ze względu na wiek;

Or. en

Poprawka 50
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina, że w przypadku 
pracowników w starszym wieku konieczne 
jest zwiększenie uznawalności kwalifikacji 
zdobytych w ramach edukacji 
nieformalnej i pozaformalnej, zwłaszcza 
kwalifikacji zdobytych dzięki 
wolontariatowi i opiece nieformalnej;
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Or. en

Poprawka 51
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. jest zdania, że międzypokoleniowe 
inicjatywy w miejscu pracy, np. 
przekazywanie wiedzy, mają istotne 
znaczenie zarówno dla zapewnienia 
lepszej integracji i szkolenia młodych 
pracowników, jak i dla oferowania 
starszym pracownikom możliwości 
dzielenia się doświadczeniem z innymi 
pracownikami;

Or. en

Poprawka 52
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. uważa, że odpowiednie przechodzenie 
od zatrudnienia do emerytury dzięki 
możliwościom stopniowego przechodzenia 
na emeryturę, pracy w niepełnym 
wymiarze i elastycznym godzinom pracy 
jest istotne dla zapewnienia aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu starszych 
pracowników;

Or. en
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Poprawka 53
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać 
mu bardziej trwały charakter; należy lepiej 
dostosować rzeczywisty i oficjalny wiek 
emerytalny do długości życia;

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać 
mu bardziej trwały charakter, w obronie 
powszechnych i wspierających 
publicznych systemów zabezpieczeń 
społecznych będących w stanie 
zagwarantować wszystkim godziwą 
emeryturę i odzwierciedlających 
prawdziwą solidarność 
międzypokoleniową;

Or. pt

Poprawka 54
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać 
mu bardziej trwały charakter; należy lepiej 
dostosować rzeczywisty i oficjalny wiek 
emerytalny do długości życia;

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać 
mu trwały, pewny i integracyjny charakter
oraz uczynić je bezpiecznymi i 
integracyjnymi, a także aby zmniejszyć 
wskaźnik zależności ekonomicznej w celu 
utrzymania wystarczająco dużej siły 
roboczej, a poza tym by połączyć te środki 
z ciągłą poprawą warunków pracy i 
realizacją programów kształcenia 
ustawicznego umożliwiających wydłużenie 
kariery zawodowej w lepszych warunkach 
zdrowia;

Or. en
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Poprawka 55
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać 
mu bardziej trwały charakter; należy lepiej 
dostosować rzeczywisty i oficjalny wiek 
emerytalny do długości życia;

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać 
mu odpowiedni, trwały i bezpieczny
charakter; wzywa państwa członkowskie, 
które podniosły ustawowy wiek 
emerytalny lub zamierzają to zrobić, do
wspierania pracy osób starszych poprzez 
ulgi podatkowe i socjalne;

Or. en

Poprawka 56
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać
mu bardziej trwały charakter; należy lepiej 
dostosować rzeczywisty i oficjalny wiek 
emerytalny do długości życia;

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, a tam, 
gdzie to możliwe, utworzenie trzech 
filarów zabezpieczenia: państwowego, 
zakładowego i prywatnego, aby nadać
temu systemowi bardziej trwały charakter;
należy lepiej dostosować rzeczywisty i 
oficjalny wiek emerytalny do długości 
życia;

Or. de

Poprawka 57
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać 
mu bardziej trwały charakter; należy lepiej 
dostosować rzeczywisty i oficjalny wiek 
emerytalny do długości życia;

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać 
mu bardziej trwały charakter, zwłaszcza 
zwracając szczególną uwagę na 
zmniejszanie zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć w 
miejscu pracy, a co za tym idzie 
zróżnicowania w zakresie emerytur, jak 
również uczynić go możliwym do 
obliczenia w odniesieniu do przyszłych 
pokoleń; należy lepiej dostosować 
rzeczywisty i oficjalny wiek emerytalny do 
długości życia;

Or. en

Poprawka 58
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać 
mu bardziej trwały charakter; należy lepiej 
dostosować rzeczywisty i oficjalny wiek 
emerytalny do długości życia;

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać 
mu bardziej trwały charakter; należy lepiej 
dostosować rzeczywisty i oficjalny wiek 
emerytalny do długości życia; zachęca do 
wprowadzania systemów, w których 
uprawnienia emerytalne wzrastałyby 
szybciej w ostatnich latach przed 
przejściem na emeryturę i opowiada się za 
uwzględnianiem średniej długości życia 
przy obliczaniu emerytur;

Or. fi

Poprawka 59
Heinz K. Becker
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać 
mu bardziej trwały charakter; należy 
lepiej dostosować rzeczywisty i oficjalny 
wiek emerytalny do długości życia;

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby 
pozostał stabilny w przyszłości oraz trwały; 
należy lepiej dostosować rzeczywisty i 
oficjalny wiek emerytalny do długości 
życia;

Or. de

Poprawka 60
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać 
mu bardziej trwały charakter; należy lepiej 
dostosować rzeczywisty i oficjalny wiek 
emerytalny do długości życia;

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza 
reforma systemu emerytalnego, aby nadać 
mu bardziej trwały charakter i skuteczniej 
zapobiegać ubóstwu wśród osób starszych; 
jest zdania, że nie należy dokonywać 
dalszych cięć świadczeń emerytalnych; 
uważa, że należy wesprzeć państwowy 
i zakładowy filar zaopatrzenia 
emerytalnego; zwraca uwagę, że 
najskuteczniejszą metodą zwalczania 
ubóstwa wśród osób starszych jest 
zapewnienie przez cały przebieg 
zatrudnienia takiego wynagrodzenia, 
które gwarantuje odpowiedni poziom 
zaopatrzenia emerytalnego;

Or. de

Poprawka 61
Milan Cabrnoch
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie 
odpowiedzialności indywidualnej, biorąc 
pod uwagę, że jednostki też muszą 
zastanowić się nad tym, co mogą zrobić, 
by zabezpieczyć swój wiek emerytalny;
zwraca również uwagę na nadrzędną rolę 
rodziny i solidarności 
międzypokoleniowej;

Or. en

Poprawka 62
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że priorytetowo należy 
potraktować zwalczanie nierówności 
społecznej, zwłaszcza nierówności 
ekonomicznej pod względem dochodu i 
podziału bogactwa, nierówności na rynku 
pracy, braku bezpieczeństwa socjalnego 
oraz nierównego dostępu do takich 
funkcji społecznych państwa, jak opieka 
społeczna i zdrowotna, edukacja, system 
prawny itd.;

Or. pt

Poprawka 63
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że konieczne jest zwiększenie 
współmierności emerytur poprzez 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na płeć na rynku pracy, w 
szczególności dzięki zmniejszeniu różnic w 
przebiegu kariery i w wynagrodzeniach ze 
względu na płeć;

Or. en

Poprawka 64
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. jest przekonany, że konieczne są 
dalsze reformy systemów opieki 
zdrowotnej, zwłaszcza w drodze 
inwestowania w promowanie zdrowia, 
profilaktykę, badania przesiewowe i 
wczesne wykrywanie, jak również w 
drodze opracowania bardziej przystępnego 
długotrwałego systemu opieki wysokiej 
jakości;

Or. en

Poprawka 65
Roberta Angelilli

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. utrzymuje, że strategie polityczne 
dotyczące godzenia życia rodzinnego i 
zawodowego umożliwiają kobietom lepsze 
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radzenie sobie z wyzwaniami związanymi 
ze starzeniem się, biorąc pod uwagę fakt, 
że praca podnosi jakość życia; takie 
strategie pozwalają ponadto kobietom 
uniknąć różnic w wynagrodzeniu i, co za 
tym idzie, ryzyka ubóstwa w ostatnich 
latach życia w sytuacji, gdy w celu 
pogodzenia życia rodzinnego i 
zawodowego kobieta zdecydowała się na 
pracę na niepełny etat, pracę okazjonalną 
lub nietypową, co ma wpływ na wysokość 
składek opłacanych tytułem ubezpieczenia 
emerytalnego;

Or. it

Poprawka 66
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest przekonany, że ogromne znaczenie 
ma walka z izolacją informacyjną starszego 
pokolenia; dostęp do nowych technologii i 
ich zastosowania jest podstawą aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu oraz 
integracji społecznej seniorów.

7. jest przekonany, że ogromne znaczenie 
ma walka z izolacją informacyjną starszego 
pokolenia; dostęp do nowych technologii i 
ich zastosowania to jedno z podstawowych 
narzędzi aktywnego starzenia się w 
dobrym zdrowiu oraz integracji społecznej 
seniorów.

Or. en

Poprawka 67
Roberta Angelilli

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa pracodawców, aby, w 
stosownych przypadkach, nasilali swoje 
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działania na rzecz dostosowania 
warunków pracy do stanu zdrowia i 
zdolności starszych pracowników oraz do 
promowania korzystniejszego wizerunku 
osób starszych w miejscu pracy.

Or. it

Poprawka 68
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że wolontariat i inicjatywy 
„starsi ludzie dla starszych ludzi” 
skierowane do starzejącej się części 
społeczeństwa mogłyby zapewnić środki 
integracji i jednocześnie rozsądny wkład w 
trwały charakter długoterminowych 
systemów opieki; zachęca zatem do 
rozwoju i innowacji w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 69
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uznaje znaczenie, jakie planowanie 
ma dla zapewniania odpowiedniej opieki, 
zarówno formalnej, jak i nieformalnej;

Or. en
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Poprawka 70
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do przedłożenia 
propozycji zwalczania dyskryminacji osób 
starszych w dostępie do rynku pracy, 
a także w miejscu pracy i przy 
wykonywaniu pracy, z myślą 
o konsekwentnym tworzeniu świata pracy 
przyjaznego dla wszystkich pokoleń;

Or. de

Poprawka 71
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wskazuje, że starzenie się oznacza nie 
tylko wyzwania, ale również oferuje 
możliwości, zwłaszcza możliwości w 
zakresie innowacji, które na dłuższą metę 
mogłyby przyczynić się do tworzenia 
miejsc pracy i zwiększania dobrobytu 
gospodarczego w Europie;

Or. en

Poprawka 72
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla konieczność wprowadzenia 
systemów wsparcia dla opiekunów 
rodzinnych;

Or. en

Poprawka 73
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. podkreśla znaczenie wspierania 
wolontariatu międzypokoleniowego i 
starszych wolontariuszy oraz ułatwiania 
ich pracy;

Or. en

Poprawka 74
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi 
na integrację starzejących się osób 
mieszkających na oddalonych obszarach 
lub borykających się z licznymi 
trudnościami.

Or. en


