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Poprawka 1
Elie Hoarau

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że tylko wykwalifikowana siła robocza ma
zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki;

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki ma to, aby 
pracownicy umysłowi i fizyczni 
zamieszkali w Unii Europejskiej mieli 
możliwość korzystania ze szkoleń przez 
cały czas trwania swojej kariery 
zawodowej, co umożliwi im stałe 
podnoszenie swoich umiejętności;

Or. fr

Poprawka 2
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że tylko wykwalifikowana siła robocza ma 
zasadniczy wpływ na rozwój
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki;

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając 
potrzebę posiadania coraz to wyższych 
umiejętności, tak aby czynnik ten mógł 
odgrywać kluczową rolę w rozwoju 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki;

Or. es
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Poprawka 3
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że tylko wykwalifikowana siła robocza ma 
zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki;

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że konkretne i spójne środki służące 
szkoleniu wykwalifikowanej siły roboczej 
mają zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki;

Or. ro

Poprawka 4
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że tylko wykwalifikowana siła robocza ma 
zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki;

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że tylko wykwalifikowana siła robocza ma
zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki oraz że owy 
rozwój należy skutecznie zintegrować z 
rynkiem pracy;

Or. lt

Poprawka 5
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że tylko wykwalifikowana siła robocza ma 
zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki;

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że tylko wykwalifikowana siła robocza ma 
zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki; w kontekście 
wniosków, jakie należy wyciągnąć z 
obecnego kryzysu gospodarczego, nalega 
na potrzebę przyjęcia na okres 
pokryzysowy Programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia, a także 
opracowania mechanizmu 
zapobiegającego ponownemu 
występowaniu tego typu zjawisk;

Or. ro

Poprawka 6
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że tylko wykwalifikowana siła robocza ma 
zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki;

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że tylko wykwalifikowana siła robocza ma 
zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki oraz że strategie 
polityki rozwojowej należy opracować z 
myślą o modernizacji systemu na rzecz 
nauki i innowacji oraz o wsparciu 
zwiększenia szans na zatrudnienie, 
wzrostu i spójności społecznej;

Or. pt
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Poprawka 7
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że tylko wykwalifikowana siła robocza ma 
zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki;

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że tylko wykwalifikowana siła robocza ma 
zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki; podkreśla, że 
UE musi osiągnąć do 2020 r. swój cel w 
dziedzinie zatrudnienia w postaci 75% 
zatrudnienia wśród osób w wieku 20–64 
lat;

Or. lt

Poprawka 8
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że tylko wykwalifikowana siła robocza ma 
zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki;

1. z zadowoleniem przyjmuje program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
jako element Strategii 2020, podkreślając, 
że wykwalifikowana siła robocza ma 
zasadniczy wpływ na rozwój 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
innowacyjnej gospodarki; podkreśla, że 
wspieranie gospodarki efektywnie 
korzystającej z zasobów, ekologicznej, 
konkurencyjnej i społecznej jest jednym z 
założeń strategii „Europa 2020”;

Or. en
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Poprawka 9
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) podkreśla potrzebę ulepszenia i 
zróżnicowania usług w zakresie 
zatrudnienia zarówno dla osób 
poszukujących pracy, jak i pracodawców, 
w szczególności w celu stworzenia 
spersonalizowanych publicznych służb 
zatrudnienia dla osób bezrobotnych, ludzi 
młodych i słabszych grup społecznych;

Or. ro

Poprawka 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(a) Wzywa do zwrócenia większej uwagi i 
wprowadzenia realnych i skutecznych 
działań zmierzających do ograniczenia 
bezrobocia wśród młodych ludzi, którzy 
często posiadają bardzo dobre 
wykształcenie i ogromne kwalifikacje a 
mimo to nie mogą znaleźć zatrudnienia ze 
względu np. na brak doświadczenia. Takie 
zjawisko, może przyczynić się do 
długotrwałych deformacji na rynku pracy 
w Unii Europejskiej;

Or. pl

Poprawka 11
Iosif Matula
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Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(2) wzywa państwa członkowskie do 
opracowania zbioru instrumentów
służących ułatwieniu dostępu do rynku 
pracy starszym ludziom, co zapewni im 
lepsze warunki pracy i życia;

Or. ro

Poprawka 12
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera b) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(b) Zwraca uwagę na rosnące bezrobocie 
wśród kobiet, nawet tych posiadających 
wysokie kwalifikacje i umiejętności oraz 
wzywa Komisję do podjęcia środków 
zmierzających do wyrównania szans 
kobiet i mężczyzn na rynku pracy; 

Or. pl

Poprawka 13
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 3 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(3) popiera promowanie podejść 
zintegrowanych, zakładających udział 
głównych graczy na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, w celu stymulacji 
ciągłego szkolenia, poprawy jakości 
szkoleń i rozwoju kultury 
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przedsiębiorczości;

Or. ro

Poprawka 14
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres;

2. wspiera efektywniejsze wykorzystywanie 
różnych funduszy strukturalnych w 
ramach polityki spójności, takich jak 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejski 
Fundusz Społeczny (EFS), Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), a także 
zwiększenie koordynacji tych funduszy z 
innymi europejskimi instrumentami 
finansowymi służącymi rozwojowi nowych 
umiejętności i tworzeniu miejsc pracy, 
takimi jak program uczenia się przez całe 
życie i program Progres, w celu 
promowania synergii między różnymi 
instrumentami finansowymi i różnymi 
europejskimi strategiami politycznymi, tak 
aby osiągnąć cele Programu na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia; 

Or. pt

Poprawka 15
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
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tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres;

tworzenia nowych umiejętności i 
zwiększenia udziału rządów krajowych w 
ożywianiu tworzenia nowych miejsc pracy, 
w tym w rozwijającym się sektorze 
„zielonej” gospodarki; uważa, że dotyczy 
to przede wszystkim możliwie jak 
największej mobilizacji funduszy: 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres;

Or. lt

Poprawka 16
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres;

2. podkreśla potrzebę zapewnienia
efektywniejszego wykorzystywania 
środków finansowych do tworzenia 
nowych umiejętności i zatrudnienia, w tym 
w rozwijającym się sektorze „zielonej” 
gospodarki; uważa, że dotyczy to przede 
wszystkim Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), programu uczenia się przez 
całe życie i programu Progres; 

Or. es

Poprawka 17
Lambert van Nistelrooij
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres;

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres; podkreśla pod tym 
względem znaczenie zdecentralizowanego 
podejścia do wykorzystywania tych 
funduszy;

Or. en

Poprawka 18
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres;

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres; popiera stosowanie 
programów INTERREG 
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ukierunkowanych na nabywanie przez 
pracowników nowych umiejętności i 
stymulowanie zatrudnienia;

Or. ro

Poprawka 19
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres;

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres; podkreśla znaczenie 
synergii między różnymi funduszami 
europejskimi;

Or. fr

Poprawka 20
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
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sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres;

sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres; jest przekonany, że 
istnieje również potrzeba zaoferowania 
osobom indywidualnym i 
przedsiębiorstwom odpowiednich zachęt 
do inwestowania w szkolenia służące 
doskonaleniu umiejętności pracowniczych 
w celu zareagowania na wymagania 
rynku pracy;

Or. lt

Poprawka 21
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres;

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres; w związku z tym 
podkreśla wkład polityki spójności w 
realizację inicjatywy przewodniej „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
rozważenie jej potencjału na rzecz 
zrównoważonego wzrostu; podkreśla 
potencjał nowej zrównoważonej 
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gospodarki i szczególną potrzebę rozwoju 
zielonych miejsc pracy w celu 
umożliwienia pracownikom czerpania 
korzyści z tego potencjału oraz 
wykorzystania wiedzy przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego na tematy 
ekologiczne i środowiskowe poprzez 
zaangażowanie ich w sporządzanie, 
wdrażanie, monitorowanie i ocenianie 
krajowych programów reform;

Or. en

Poprawka 22
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
sektorze „zielonej” gospodarki; uważa, że 
dotyczy to przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i 
programu Progres;

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego 
wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i 
zatrudnienia, w tym w rozwijającym się 
sektorze „zielonej” gospodarki; popiera 
stosowanie gospodarki społecznej jako 
środka służącego tworzeniu miejsc pracy 
dla mniej uprzywilejowanych grup 
społecznych; uważa, że dotyczy to przede 
wszystkim Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), programu uczenia się przez 
całe życie i programu Progres;

Or. ro

Poprawka 23
Vasilica Viorica Dăncilă
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Projekt opinii
Ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie projektu pilotażowego 
„Twoja pierwsza praca z EURES-em”, 
skierowanego do młodych osób 
poszukujących pracy w 27 państwach 
członkowskich; jest przekonany, że do 
tego projektu powinny zostać 
zaangażowane władze lokalne i 
organizacje odpowiedzialne za integrację 
młodych ludzi, niezależnie od ich 
pochodzenia społecznego czy 
geograficznego;

Or. ro

Poprawka 24
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie regionalnego 
wymiaru we wdrażaniu Programu na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia; 
jest zdania, że udział regionów 
europejskich pomoże przyczynić się do 
prawdziwego sukcesu przedmiotowego 
programu oraz wzywa do wzmocnienia 
tego wymiaru;

Or. pt

Poprawka 25
Elie Hoarau

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zgadza się z potrzebą zwiększenia 
wpływu instrumentów polityki spójności, 
w tym EFS, z myślą o skoncentrowaniu 
środków finansowych na mniejszej liczbie 
priorytetów, poprawie warunków 
niezbędnych do przeprowadzenia reform 
instytucjonalnych, ukierunkowaniu na 
jasne i mierzalne cele oraz wprowadzeniu 
umów inwestycyjnych na rzecz rozwoju i 
partnerstwa między Komisją a państwami 
członkowskimi;

skreślony

Or. fr

Poprawka 26
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zgadza się z potrzebą zwiększenia 
wpływu instrumentów polityki spójności, 
w tym EFS, z myślą o skoncentrowaniu 
środków finansowych na mniejszej liczbie 
priorytetów, poprawie warunków 
niezbędnych do przeprowadzenia reform 
instytucjonalnych, ukierunkowaniu na 
jasne i mierzalne cele oraz wprowadzeniu 
umów inwestycyjnych na rzecz rozwoju i 
partnerstwa między Komisją a państwami 
członkowskimi;

3. zgadza się z potrzebą zwiększenia 
wpływu instrumentów polityki spójności, 
w tym EFS, z myślą o skoncentrowaniu 
środków finansowych na mniejszej liczbie 
priorytetów, poprawie warunków 
niezbędnych do przeprowadzenia reform 
instytucjonalnych, wzmocnieniu zasady 
partnerstwa, ukierunkowaniu na jasne i 
mierzalne cele oraz wprowadzeniu umów 
inwestycyjnych na rzecz rozwoju i 
partnerstwa między Komisją a państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 27
Rolandas Paksas
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Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla to, że EFS jest programem 
wieloletnim, który odgrywa kluczową rolę 
w zwiększaniu szans na zatrudnienie i 
przyczynia się również do osiągnięcia celu 
polegającego na integracji społecznej i 
zwiększeniu konkurencyjności regionów 
europejskich; w związku z tym proponuje 
przydział większej liczby środków 
pochodzących z EFS-u na priorytety 
horyzontalne wraz z jednoczesnym 
podjęciem działań politycznych w 
dziedzinie zatrudnienia;

Or. lt

Poprawka 28
Kerstin Westphal

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
na które przypada 2/3 wszystkich miejsc 
pracy w sektorze prywatnym;

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
na które przypada 2/3 wszystkich miejsc 
pracy w sektorze prywatnym; w związku z 
tym zwraca uwagę, że należy również 
korzystać z wiedzy i doświadczenia osób 
starszych, na przykład za pośrednictwem 
projektów szkoleniowych; 

Or. de

Poprawka 29
Luís Paulo Alves
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
na które przypada 2/3 wszystkich miejsc 
pracy w sektorze prywatnym;

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
na które przypada 2/3 wszystkich miejsc 
pracy w sektorze prywatnym, i jest zdania, 
że należy również opracować mechanizmy 
szkoleniowe dostosowane do potrzeb 
biznesowych;

Or. pt

Poprawka 30
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
na które przypada 2/3 wszystkich miejsc 
pracy w sektorze prywatnym;

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem na 
pierwszym miejscu potrzeb małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), na które 
przypada 2/3 wszystkich miejsc pracy w 
sektorze prywatnym; 

Or. es

Poprawka 31
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
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na które przypada 2/3 wszystkich miejsc 
pracy w sektorze prywatnym;

na które przypada 2/3 wszystkich miejsc 
pracy w sektorze prywatnym; podkreśla 
znaczenie finansowania z sektora 
prywatnego szkoleń i tworzenia miejsc 
pracy; 

Or. fr

Poprawka 32
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
na które przypada 2/3 wszystkich miejsc 
pracy w sektorze prywatnym;

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
na które przypada 2/3 wszystkich miejsc 
pracy w sektorze prywatnym; jest 
przekonany, że należy zachęcać do 
zreformowania rynku pracy w celu 
zwiększenia jego elastyczności oraz 
bezpieczeństwa socjalnego; podkreśla 
potrzebę wykształcenia umiejętności 
niezbędnych do wykonywania pracy w 
obecnych warunkach i w przyszłości, 
poprawy jakości pracy, zapewnienia 
lepszych warunków pracy i umożliwienia 
tworzenia nowych miejsc pracy;

Or. lt

Poprawka 33
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb 

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb 
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małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
na które przypada 2/3 wszystkich miejsc 
pracy w sektorze prywatnym;

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
na które przypada 2/3 wszystkich miejsc 
pracy w sektorze prywatnym; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
zajęcia się kwestią przedsiębiorczości 
wśród kobiet, która przez ostatnią dekadę 
nie była uwzględniana, stworzenia dla 
nich przyjaznego otoczenia pod względem 
tworzenia miejsc pracy i ochrony miejsc 
pracy oraz poprawy ich dostępu do 
środków finansowych;

Or. en

Poprawka 34
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
na które przypada 2/3 wszystkich miejsc 
pracy w sektorze prywatnym;

4. popiera politykę tworzenia nowych 
miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
na które przypada 2/3 wszystkich miejsc 
pracy w sektorze prywatnym; popiera 
innowacyjne środki służące tworzeniu 
nowych umiejętności, zwłaszcza w 
kontekście MŚP; 

Or. ro

Poprawka 35
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(a) jest przekonany, że zważywszy na 
starzenie się populacji europejskiej, należy 
podjąć bardziej stanowcze działania w 
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celu ułatwienia zatrudniania osób powyżej 
55 roku życia, na przykład w formie 
zachęt dla pracodawców; podkreśla 
znaczenie dalszego szkolenia tych osób i 
zdobywania przez nich nowych 
umiejętności, co umożliwi im powrót na 
rynek pracy;

Or. pl

Poprawka 36
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na znaczenie wdrożenia 
zasad flexicurity; apeluje o stworzenie 
systemu skoordynowanego zatrudnienia i 
szkolenia oraz wsparcia dochodu, a także 
o znalezienie równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym i prywatnym, co zapewniłoby 
elastyczność rynku pracy i bezpieczeństwo 
pracowników oraz zwiększyłoby 
równowagę tych czynników na rynku 
pracy;

Or. lt

Poprawka 37
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do przeglądu 
istniejących ram unijnych programów 
bezpośredniego wsparcia 
przedsiębiorczości oraz do zbadania 
możliwości przydziału znakomitej części 
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środków na tworzenie miejsc pracy w 
przedsiębiorstwach, a także możliwości 
rozwoju umiejętności pracowników i 
wdrożenia dalszych programów 
szkoleniowych;

Or. lt

Poprawka 38
Elie Hoarau

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy wprowadzić skuteczne 
zachęty i systemy podziału kosztów w celu 
podniesienia poziomu publicznych i 
prywatnych inwestycji w szkolenie 
ustawiczne pracowników i w uczenie się 
przez całe życie z naciskiem na technologie 
informacyjne i komunikacyjne oraz 
umiejętności korzystania z nich;

5. uważa, że należy wprowadzić skuteczne 
zachęty i systemy podziału kosztów w celu 
podniesienia poziomu publicznych i 
prywatnych inwestycji w szkolenie 
ustawiczne pracowników umysłowych i 
fizycznych, edukację i integrację na rynku 
pracy osób znajdujących się w najmniej 
korzystnej sytuacji, z naciskiem między 
innymi na technologie informacyjne i 
komunikacyjne oraz umiejętności 
korzystania z nich;

Or. fr

Poprawka 39
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy wprowadzić skuteczne 
zachęty i systemy podziału kosztów w celu 
podniesienia poziomu publicznych i 
prywatnych inwestycji w szkolenie 
ustawiczne pracowników i w uczenie się 
przez całe życie z naciskiem na 

5. uważa, że koniecznie należy 
wprowadzić skuteczne zachęty i systemy 
podziału kosztów w celu podniesienia 
poziomu publicznych i prywatnych 
inwestycji w szkolenie ustawiczne 
pracowników i w uczenie się przez całe 
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technologie informacyjne i komunikacyjne 
oraz umiejętności korzystania z nich;

życie z naciskiem na technologie 
informacyjne i komunikacyjne oraz 
umiejętności korzystania z nich;

Or. es

Poprawka 40
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy wprowadzić skuteczne 
zachęty i systemy podziału kosztów w celu
podniesienia poziomu publicznych i 
prywatnych inwestycji w szkolenie 
ustawiczne pracowników i w uczenie się 
przez całe życie z naciskiem na 
technologie informacyjne i komunikacyjne 
oraz umiejętności korzystania z nich;

5. zwraca uwagę na znaczenie 
skutecznych zachęt i systemów podziału 
kosztów mających na celu podniesienie
poziomu publicznych i prywatnych 
inwestycji w szkolenie ustawiczne 
pracowników i w uczenie się przez całe 
życie z naciskiem na technologie 
informacyjne i komunikacyjne oraz 
umiejętności korzystania z nich, a także na 
naukę języków, rozwój umiejętności 
planowania, analizowania i 
rozwiązywania problemów oraz 
umiejętności organizacyjnych i 
komunikacyjnych, i na rozwój zdolności 
dostosowywania się do nowych sytuacji;

Or. lt

Poprawka 41
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy wprowadzić skuteczne 
zachęty i systemy podziału kosztów w celu 
podniesienia poziomu publicznych i 
prywatnych inwestycji w szkolenie 

5. uważa, że należy wprowadzić skuteczne 
zachęty i systemy podziału kosztów w celu 
podniesienia poziomu publicznych i 
prywatnych inwestycji w szkolenie 
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ustawiczne pracowników i w uczenie się 
przez całe życie z naciskiem na 
technologie informacyjne i komunikacyjne 
oraz umiejętności korzystania z nich;

ustawiczne pracowników i w uczenie się 
przez całe życie z naciskiem na 
technologie informacyjne i komunikacyjne 
oraz umiejętności korzystania z nich; 
podkreśla znaczenie polepszenia dostępu 
ludzi do TIK niezależnie od ich miejsca 
zamieszkania i sytuacji społecznej;

Or. en

Poprawka 42
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest przekonany, że wsparcie 
działalności gospodarczej w kontekście 
B&R przyczyni się do stworzenia nowych 
miejsc pracy i umożliwi rozwój nowych 
umiejętności w odpowiedzi na potrzeby 
rynkowe;

Or. ro

Poprawka 43
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wymiana doświadczeń i
tworzenie sieci między placówkami
szkolnictwa wyższego, ośrodkami 
badawczymi i centrami przedsiębiorczości 
ma duże znaczenie dla podnoszenia 
poziomu umiejętności i dostosowywania 
ich do potrzeb rynku pracy;

6. podkreśla, że wymiana doświadczeń i 
sprawdzonych rozwiązań oraz tworzenie 
sieci i mechanizmów koordynacji między 
placówkami szkolnictwa wyższego, 
ośrodkami badawczymi i centrami 
przedsiębiorczości ma duże znaczenie dla 
podnoszenia poziomu umiejętności i 
dostosowywania ich do potrzeb rynku 
pracy;
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Or. en

Poprawka 44
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wymiana doświadczeń i 
tworzenie sieci między placówkami 
szkolnictwa wyższego, ośrodkami 
badawczymi i centrami przedsiębiorczości 
ma duże znaczenie dla podnoszenia 
poziomu umiejętności i dostosowywania 
ich do potrzeb rynku pracy;

6. podkreśla, że wymiana doświadczeń i 
tworzenie sieci między placówkami 
szkolnictwa wyższego, ośrodkami 
badawczymi i centrami przedsiębiorczości 
ma zasadnicze znaczenie dla podnoszenia 
poziomu umiejętności i dostosowywania 
ich do potrzeb rynku pracy;

Or. es

Poprawka 45
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wymiana doświadczeń i 
tworzenie sieci między placówkami 
szkolnictwa wyższego, ośrodkami 
badawczymi i centrami przedsiębiorczości 
ma duże znaczenie dla podnoszenia 
poziomu umiejętności i dostosowywania 
ich do potrzeb rynku pracy;

6. podkreśla, że wymiana doświadczeń i 
tworzenie sieci między placówkami 
szkolnictwa wyższego, ośrodkami 
badawczymi i centrami przedsiębiorczości 
ma duże znaczenie dla podnoszenia 
poziomu umiejętności i dostosowywania 
ich do potrzeb rynku pracy; podkreśla 
potrzebę konsolidacji sieci pracodawców i 
zachęcania do wymiany między nimi 
najlepszych praktyk; podkreśla znaczenie 
stabilnej równowagi podaży/popytu 
pomiędzy pracodawcami i instytucjami 
szkoleniowymi; 

Or. ro
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Poprawka 46
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wymiana doświadczeń i 
tworzenie sieci między placówkami 
szkolnictwa wyższego, ośrodkami 
badawczymi i centrami przedsiębiorczości 
ma duże znaczenie dla podnoszenia 
poziomu umiejętności i dostosowywania 
ich do potrzeb rynku pracy;

6. podkreśla, że wymiana doświadczeń i 
tworzenie sieci między placówkami 
szkolnictwa wyższego, ośrodkami 
badawczymi i centrami przedsiębiorczości 
na szczeblu krajowym i 
ogólnoeuropejskim ma duże znaczenie dla 
podnoszenia poziomu umiejętności i 
dostosowywania ich do potrzeb rynku 
pracy;

Or. lt

Poprawka 47
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wymiana doświadczeń i 
tworzenie sieci między placówkami 
szkolnictwa wyższego, ośrodkami 
badawczymi i centrami przedsiębiorczości 
ma duże znaczenie dla podnoszenia 
poziomu umiejętności i dostosowywania 
ich do potrzeb rynku pracy;

6. podkreśla, że wymiana doświadczeń i 
tworzenie sieci między placówkami 
szkolnictwa wyższego, ośrodkami 
badawczymi i centrami przedsiębiorczości 
ma duże znaczenie dla podnoszenia 
poziomu umiejętności i dostosowywania 
ich do potrzeb rynku pracy; jest 
przekonany, że istnieje potrzeba 
zapewnienia warunków rynku pracy, co 
ułatwi tworzenie miejsc pracy, między 
innymi zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych lub obniżenie 
podatków związanych z pracą i 
mobilnością, które są szczególnie ważne w 
sektorach szybko rozwijających się, które 
w głównej mierze są uzależnione od badań 
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i rozwoju technologicznego; uważa, że 
należy wspierać przedsiębiorczość, na 
przykład poprzez wymianę sprawdzonych 
rozwiązań w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości i wdrażania programu 
Erasmus skierowanego do młodych 
przedsiębiorców;

Or. lt

Poprawka 48
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wymiana doświadczeń i 
tworzenie sieci między placówkami 
szkolnictwa wyższego, ośrodkami 
badawczymi i centrami przedsiębiorczości 
ma duże znaczenie dla podnoszenia 
poziomu umiejętności i dostosowywania 
ich do potrzeb rynku pracy;

6. podkreśla, że wymiana doświadczeń i 
tworzenie sieci między placówkami 
szkolnictwa wyższego, ośrodkami 
badawczymi i centrami przedsiębiorczości 
oraz instytucjami publicznymi i władzami 
lokalnymi ma duże znaczenie dla 
podnoszenia poziomu umiejętności i 
dostosowywania ich do potrzeb rynku 
pracy; wzywa władze lokalne i regionalne 
do promowania wspólnotowego systemu 
ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz do 
zachęcania wszystkich sektorów 
gospodarczych do dążenia do rejestracji w 
EMAS; apeluje o opracowanie dla 
administracji lokalnych i regionalnych 
programów poradnictwa zawodowego w 
celu pogłębienia wiedzy ogólnej na tematy 
ekologiczne i środowiskowe, tak aby 
wesprzeć rozwój zrównoważonej 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 49
Viktor Uspaskich
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Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje o rozważenie umożliwienia 
opracowania jednolitego europejskiego 
systemu kryteriów szkolnictwa wyższego w 
celu zapewnienia uczestnictwa wszystkich 
europejskich studentów w rynku pracy na 
takich samych warunkach oraz w celu 
poprawy funkcjonowania uniwersytetów 
poprzez wymianę sprawdzonych 
rozwiązań;

Or. lt

Poprawka 50
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą wspierania 
europejskich centrów doskonałości w 
ramach nowych akademickich 
specjalizacji dostosowanych do przyszłych 
miejsc pracy; podkreśla, że szczególnie na 
obszarach miejskich władze regionalne i 
lokalne znajdują się w najlepszej pozycji i 
mają największe możliwości, by tworzyć 
warunki niezbędne do rozwoju klastrów 
innowacyjnych przedsiębiorstw; 
podkreśla, że takie tworzenie klastrów 
może być decydującym bodźcem dla 
lokalnego rozwoju gospodarczego i może 
wpłynąć na tworzenie miejsc pracy w 
regionach;

Or. en
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Poprawka 51
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zauważa, że główna odpowiedzialność 
za realizację celów programu na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia 
spoczywa na państwach członkowskich; w 
związku z tym uważa, że Komisja powinna 
koniecznie zapewnić uznanie przez 
wszystkie państwa członkowskie, że 
realizacja celów programu jest ich 
zadaniem;

7. zauważa, że główna odpowiedzialność 
za realizację celów programu na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia 
spoczywa na państwach członkowskich i 
ich regionach; w związku z tym uważa, że 
Komisja powinna koniecznie zapewnić 
uznanie przez wszystkie państwa 
członkowskie, że realizacja celów 
programu jest ich zadaniem;

Or. en

Poprawka 52
Elie Hoarau

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do przyjęcia środków 
zmierzających do usunięcia przeszkód 
administracyjnych i prawnych z myślą o 
większej mobilności pracowników z 
punktu widzenia uznawania kwalifikacji
oraz możliwości przenoszenia 
dodatkowych uprawnień emerytalnych.

8. wzywa Komisję do przyjęcia środków 
zmierzających do usunięcia przeszkód 
administracyjnych i prawnych z myślą o 
większej mobilności pracowników 
umysłowych i fizycznych w odniesieniu do 
uznawania kwalifikacji, możliwości 
przenoszenia praw emerytalnych, 
dodatkowych uprawnień emerytalnych i 
praw związanych z publicznym lub 
prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Or. fr

Poprawka 53
Iosif Matula
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do przyjęcia środków 
zmierzających do usunięcia przeszkód 
administracyjnych i prawnych z myślą o 
większej mobilności pracowników z 
punktu widzenia uznawania kwalifikacji 
oraz możliwości przenoszenia 
dodatkowych uprawnień emerytalnych.

8. wzywa Komisję do przyjęcia środków 
zmierzających do usunięcia przeszkód 
administracyjnych i prawnych z myślą o 
większej mobilności pracowników z 
punktu widzenia uznawania kwalifikacji 
oraz możliwości przenoszenia 
dodatkowych uprawnień emerytalnych; 
podkreśla potrzebę ożywienia mobilności 
siły roboczej pomiędzy państwami 
członkowskimi UE jako potencjalnego 
środka służącego zmniejszeniu różnic 
regionalnych i osiągnięciu celów polityki 
spójności.

Or. ro

Poprawka 54
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do przyjęcia środków 
zmierzających do usunięcia przeszkód 
administracyjnych i prawnych z myślą o 
większej mobilności pracowników z 
punktu widzenia uznawania kwalifikacji 
oraz możliwości przenoszenia 
dodatkowych uprawnień emerytalnych.

8. wzywa Komisję do przyjęcia środków 
zmierzających do usunięcia przeszkód 
administracyjnych i prawnych z myślą o 
większej mobilności pracowników z 
punktu widzenia uznawania kwalifikacji 
oraz możliwości przenoszenia 
dodatkowych uprawnień emerytalnych; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą zreformowania sieci 
Europejskich Służb Zatrudnienia EURES 
w celu poprawy jakości usług dla 
pracowników mobilnych i osób 
poszukujących pracy zwłaszcza w 
regionach przygranicznych; podkreśla, że 
EURES odgrywa najważniejszą rolę w 
udzielaniu porad pracownikom mobilnym 
i osobom poszukującym pracy w 
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odniesieniu do przysługujących im praw 
oraz że sieć ta ułatwia urzeczywistnianie 
rynku wewnętrznego; podkreśla ważną 
rolę partnerów społecznych w odniesieniu 
do udzielania porad pracownikom spółek 
transgranicznych w celu poprawy sytuacji 
gospodarczej w regionach 
przygranicznych.

Or. en

Poprawka 55
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. jest zdania, że biorąc pod uwagę tempo 
zmian technologii i systemów produkcji, 
należy opracować procedurę oceny 
przedmiotowego programu w świetle tych 
zmian;

Or. es

Poprawka 56
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa do zaangażowania podmiotów 
regionalnych i lokalnych w procesy 
oceniania, dostosowywania i określania 
zmian we wdrażaniu przedmiotowego 
programu;

Or. es
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Poprawka 57
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że duże znaczenie mają 
promowanie i wspieranie ukierunkowania 
i aktywizacji ludzi starszych w świetle 
partnerstwa na rzecz innowacji 
sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w 
dobrym zdrowiu;

Or. en

Poprawka 58
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. apeluje o udzielenie szerokiego 
wsparcia na rzecz zapewnienia możliwości 
zatrudnienia dla starszych pracowników, 
zważywszy na to, że przedsiębiorstwa są 
obecnie mniej zainteresowane 
zatrudnianiem starszych pracowników;

Or. nl

Poprawka 59
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. apeluje do Komisji o sporządzenie 
dokumentu politycznego określającego 
jasno minimalny odsetek PKB państw 
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członkowskich, który powinien zostać 
przeznaczony na tworzenie miejsc pracy i 
programy dalszego szkolenia;

Or. lt


